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     Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!! Czarny Samsung niecierpliwie zatańczył na blacie biurka. Rzuciłem 

okiem na wyświetlacz i podniosłem aparat do ucha.  

- Proszę? – zapytałem. 

- Jak tam? – usłyszałem znajome słowa.  

Nim jednak zdążyłem wydać z siebie jakikolwiek dźwięk, głos kontynuował.  

- Koniecznie musisz to przeczytać – był wyraźnie podekscytowany.  

Nabrałem powietrza, bo po pierwsze nie lubię nic musieć, a tym bardziej koniecznie. Poza 

tym domyślałem się, o co chodzi. Witek od siedmiu już lat pracował nad teorią jakiegoś 

francuskiego profesora rosyjskiego pochodzenia, który badał dezinformacje. Mnie nigdy nie 

interesowały naukowe wywody. Zawsze uważałem, że bardziej przydatny jest lekarz - 

praktyk – fachura, który pacjenta zoperuje długopisem niż ordynator – profesor – 

intelektualista, który tym samym długopisem podpisuje studenckie indeksy. Choć jasno 

zdawałem sobie sprawę z tego, że zarówno pierwszy jak i drugi bez naukowej wiedzy 

medycznej nie mieliby prawa włożyć lekarskiego fartucha.  

- Dobrze, spróbuję przeczytać – powiedziałem z lekkim oporem. 

Spojrzałem na zegarek. Za niespełna kwadrans miał się zakończyć mijający dzień. I za tyleż 

samo rozpocząć nowy.      

 

 

                                             ***  

 

     Siedzę przy biurku. Przede mną ładnie oprawiona gruba księga. Można powiedzieć 

wykonana „z klimatem”. Bordowa oprawa, staranny druk. Witek znalazł człowieka, który 

zrobił z tego introligatorskie arcydzieło. 511 stron. - Ja mam to wszystko przeczytać?! Na 

dodatek ten tytuł. „Problem dezinformacji medialnej. Studium socjologiczne na przykładzie 

informacji prasowych dotyczących Radia Maryja.” - Kandydat na mistrza w konkurencji 

nudnych tytułów – pomyślałem. Książka patrzy na mnie wyczekująco. „Otwórz, nie 

pożałujesz”. Zerknąłem na „datę produkcji”. 2005 – 2012. „No to się napracował”. 7 lat z 

nosem w książkach, gazetach, artykułach. Długie godziny w bibliotekach, archiwach, przy 

komputerze. Trzeba docenić. Otworzyłem. Na początek okno. Nabrałem powietrza. 

Zaczynamy. Od początków komunikacji… 
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       Pierwsze listy były pisane na patykach, korze, liściach papirusa. Później wiadomości 

przekazywali heroldowie. Na miejskich rynkach. Podawane informacje były nie tylko dobre i 

prawdziwe.1 Szczyt doskonałości komunikacyjnej osiągnęli Grecy i Rzymianie. Ideałem 

dziennikarza stał się goniec maratoński. Mężczyzna przebiegł ponad czterdzieści kilometrów, 

przekazał informację o zwycięstwie Greków nad Persami i umarł. Z wycieńczenia. 

     Pierwsze zwiastuny prasy pojawiły się w XII wieku w Wenecji. To właśnie tam powstała 

pierwsza na świecie „gazzetta” - po włosku sroczka. Każdy zna mentalność tego czarno – 

białego ptaszka, któremu w głowie nic tylko gadanie, świergotanie i gwar. Czyli to, co króluje 

we współczesnej prasie.  

     Treść pierwszej „gazzetty” stanowiły wygłaszane przez spikera codzienne informacje 

okrętowe i handlowe. Od słuchających pobierana była niewielka opłata.   

     Prawdziwą rewolucję przyniósł druk. Wynalazek Gutenberga zmienił procesy 

wytwarzania i obiegu informacji. Pierwszym dziełem drukarskim była oczywiście Biblia. W 

ślad za nią powstały: w Niemczech „Avise Relation oder Zeitung” (1609 r.), w Anglii „The 

Weekley News in London” (1622 r.), we Francji „La Gazette”(1631 r.) i w Polsce w 1661 

roku „Merkuriusz Polski ordynaryjny, dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla 

informacji pospolitej w Polsce.” Istotę powstawania gazet odzwierciedla łacińska sentencja: 

„Verba volant, scripta manent – słowa ulatują, pismo pozostaje”.  

     Ważnym wynalazkiem była fotografia. Ale to dopiero rok 1839. Pierwsze zdjęcie w prasie 

ukazało się dwadzieścia sześć lat później, w roku 1865.  

     Powstają agencje informacyjne. Dwie z nich działają do dziś.  Założona w 1848 roku 

„Associated Press” oraz powstała trzy lata później agencja „Juliusa Reutera”.  

     Szybko rozwija się wysokonakładowa prasa. Ale jej styl pozostawia wiele do życzenia. 

Dlaczego? Bo porusza najniższe instynkty czytelnika. Metody są różne. Wiadomościom 

nadaje się formę romantyczną i dramatyczną. Nowiny stylizuje ironią, dowcipem, humorem. 

Joseph Pulitzer, który pod koniec XIX wieku nabył „The World” przeorganizował go tak, że 

zbrodnie, morderstwa, rodzinne sekrety, skandaliczne afery, opisane krótko acz z 

sentymentalną łezką, stały się codziennymi tematami pisma. To nowość na amerykańskim 

rynku. Ten styl szybko przenika do Europy.  

                                                 
1 Na pierwsze wrogie wystąpienia wobec wyznawców Chrystusa natrafiamy u Tacyta. Żyjący w epoce 
starożytnej nauczyciel i przyjaciel Marka Aureliusza publicznie wygłasza rozpowszechnioną później na piśmie 
antychrześcijańską mowę. Nie podziela w niej, co prawda oskarżeń Nerona, jakoby chrześcijanie byli 
podpalaczami Rzymu. Jednak wypowiada ironiczne słowa o obrzydliwych zabobonach i ich rzekomych 
wykroczeniach. Powtarza wcześniej formułowane fałszywe zarzuty, jakoby na ucztach chrześcijanie oddawali 
się ekscesom z obżarstwem i pijaństwem, a nawet uprawiali kazirodztwo. 
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      Prasa coraz częściej staje się narzędziem manipulacji. Mało tego, nawet przyczyną wojny. 

Francusko – pruskiej (1870 – 1871). Na łamach ówczesnych europejskich gazet, 

opublikowano przeredagowaną na polecenie Kanclerza Otto von Bismarcka depeszę. 

Dotyczyła ona rozmów na temat hiszpańskiego tronu. Ta depesza nazwana „emską”, od 

nazwy miasta, z którego ją wysłano, jest klasycznym symbolem manipulacji prasowej. Nie 

jest to jednak odosobniony przypadek wprowadzania w błąd XIX – wiecznej opinii 

publicznej. Już na początku dziewiętnastego stulecia robiono to także w Polsce. Sprawa 

dotyczyła Benonitów, czyli części zakonu Redemptorystów, którzy w XVIII wieku osiedlili 

się przy kościele św. Benona w Warszawie i tu wśród młodzieży prowadzili działalność 

duszpasterską i wychowawczą. Na skutek fałszywych oskarżeń władz państwowych o 

rzekome szerzenie fanatyzmu religijnego, niemoralne prowadzenie się i zdradę kraju Benonici 

zostali wydaleni z Warszawy. „Gazeta Warszawska” i „Gazeta Korespondenta 

Warszawskiego i Zagranicznego” z dnia 20 lipca 1808 roku drukowały sfałszowane wobec 

redemptorystów zarzuty. Gazety uzasadniały opinii publicznej konieczność pozbycia się z 

miasta, i tu cytaty „siedliska zła”, „źródła niepokojów społecznych” i „niebezpiecznych 

wrogów państwa”.  W artykule zamieszczonym w „MH VII 117, u. 1” posunięto się nawet do 

oszczerstw natury moralnej.2      

     Te przykłady prasowych manipulacji wpisywały się w szersze zjawisko. W wydanej w 

1832 r. encyklice „Mirari vos” pisał o nim Papież Grzegorz XVI. „Jesteśmy przerażeni, 

czcigodni Bracia, widząc, przez jak liczne monstrualne doktryny, a raczej przez jak liczne 

potworne błędy, jesteśmy atakowani, które wzdłuż i wszerz rozpowszechnia się za 

pośrednictwem olbrzymiej liczby broszur i pism, pozbawionych wagi, ale nabrzmiałych 

złośliwością, z których rozprzestrzeniające się zło, opłakujemy.”  

     Dokładnie trzydzieści lat później inny Papież, Pius IX w liście „Quo graviora” (1862 r.) 

odniósł się do prowadzonej z Kościołem wojny i zaapelował do wiernych: „Nie bądźcie jak 

nieme psy, niezdolne do szczekania, lecz słowem oraz zbawiennymi i odpowiednimi pismami 

niestrudzenie odsłaniajcie podstępy wrogów, odpierajcie ich błędy i przeciwstawiajcie się 

odważnie ich bezbożnym atakom.”  

     W odpowiedzi na to wezwanie rok później ukazał się pierwszy numer wydawanego przez 

Jezuitów: „La Civilta Cattolica”. To kolejne pismo po powstałym w 1861 roku „L’ 

                                                 
2 Autor pisze o rzekomo przyjmowanych codziennie w celach kobietach, a nawet o zamieszkiwaniu przez 
niektóre z nich w zakonnych zabudowaniach. Na zakończenie artykułu przekonuje, że mógłby przytoczyć więcej 
świadectw, ale obraziłby tym przyzwoitość. 
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Osservatore Romano”, którego celem było demaskowanie i odpieranie oszczerstw rzucanych 

na Rzymskie Papiestwo. 

     A tych jest coraz więcej. Rozwija się komunikacja. Wynaleziono telegraf, telefon, radio. 

Kolej żelazną, samochód, samolot. Nadchodzi wiek XX. Nie bez przyczyny nazwany 

„stuleciem propagandy i kłamstwa”. Hitleryzm i Stalinizm tworzą nieznane dotąd w historii 

„systemy propagandowe”. „Kościół musi upaść, aby Niemcy mogły żyć” – głosi jedno z haseł 

hitlerowskiej propagandy z 1941 roku. Komuniści nie pozostają w tyle. Także ci peerelowscy. 

W artykule Papiestwo w oczach humanisty, który ukazał się na łamach „Wiedzy i Życia”, 

władza próbuje dyskredytować kolejnych Papieży, formułując wobec nich kłamliwe zarzuty: 

„bezmierną ignorancję”, „nienasyconą chciwość, która jest formą bałwochwalstwa, bądź 

próżnej żądzy rozkazywania, której zawsze towarzyszy okrucieństwo”.  

     W prasie zniesławia się również toruńskich Redemptorystów. 4 czerwca 1949 roku w 

„Gazecie Toruńskiej”, organie KW PZPR ukazuje się artykuł zarzucający zakonnikom jakoby 

nie udzielili pierwszej pomocy 18 – letniemu uczniowi seminarium, który na boisku szkolnym 

znalazł zapalnik i potajemnie przyniósł go do sali. Chłopiec w czasie odrabiania lekcji 

próbował go rozkręcić – nastąpił wybuch, który urwał mu palec i lekko ranił w głowę. W 

komunikacie napisano, że ranny nie miał żadnej opieki, co było oczywistą nieprawdą. 

Ojcowie udzielili chłopcu pierwszej pomocy i natychmiast wezwali pogotowie. Na 

interwencję w redakcji gazety Redemptorystom powiedziano, że komunikat „musiano 

zamieścić.” Zamiast przeprosin i sprostowania kilkanaście dni później ukazał się następny 

tekst zarzucający zakonnikom, że ludzie pracują u nich za „Bóg Zapłać.” Na nic zdały się 

protesty pracowników, którzy żądali od redakcji odwołania kłamstw i napisania, że ze strony 

klasztoru nie doznali żadnych krzywd. Organ KW PZPR ani nie przeprosił ani kłamstw nie 

sprostował. 

     Media rozwijają się dalej i w coraz szybszym tempie. W latach 40 – tych XX wieku w 

Stanach Zjednoczonych powstaje określenie - mass media (media masowe). Zalicza się do 

nich nie tylko prasę, radio, telewizję, Internet, ale także plakat, film, zarejestrowany na 

różnych nośnikach dźwięk oraz książki i czasopisma. Rozwój mediów elektronicznych 

umożliwia komunikowanie się na masową skalę. Dzięki satelitom czy kablom 

światłowodowym przekaz nadawany z jednego miejsca na ziemi w jednej chwili dociera do 

ponad trzech miliardów odbiorców. Świat staje się „globalną wioską”. W niej nie ma 

tajemnic. Wiadomości o rozpoczęciu wojny w Zatoce Perskiej do szefa rządu trafiają szybciej 

z mediów niż przez służby specjalne. Dlatego wywiady nie mogą się już zajmować 

informacją. Zajmują się dezinformacją.  
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     W USA powstaje nowe społeczeństwo. Zatomizowane, sterowane przez „elitę władzy” za 

pomocą środków masowego przekazu. Miejskie masy tworzy ludność napływowa, 

wykorzeniona ze wsi i małych miasteczek. Jest podatna na manipulację medialną. Ludzie 

stają się podstawowym odbiorcą środków masowego przekazu. Spotykają się w rodzinie lub 

w sąsiedztwie. Do kina na ogół chodzą parami. To właśnie w grupie omawiają wiadomości, 

których źródłem są środki masowej informacji. Ich rozwój doprowadza do zmiany sposobu 

komunikacji. W miejsce kontaktu „Face - to - Face” (twarzą w twarz), powstaje kontakt 

Interface – czyli komunikowanie za pośrednictwem mediów. Ale czy mamy tu do czynienia z 

prawdziwą komunikacją? Przecież samo pojęcie „komunikować się” pochodzi od łacińskiego 

terminu communio oznaczającego „wspólność, poczucie łączności”. Komunikacja to 

porozumiewanie się, udzielanie wiadomości, przekazywanie myśli. Communication (j.ang) 

oznacza transmisję, czyli przekazywanie informacji. Niestety, w dzisiejszych czasach często 

zmanipulowanych. I przekazywanych w jedna stronę. 

     Niezmiernie szybki rozwój środków, technik zdobywania, przekazywania informacji, ich 

przetwarzania i gromadzenia wiąże się ze zwiększeniem liczby ludzi, którzy informacją 

zajmują się zawodowo.   

     Odpowiedzialność za jej rzetelne przekazywanie spada na dziennikarzy. Niestety obecnie 

w tym zawodzie, swego rodzaju powołaniu, pojawiają się „gwiazdorzy”, „najemnicy” i 

„propagandziści”. „Gwiazdor” nie dostrzega tematów najważniejszych dla Narodu i państwa, 

„najemnik” nie ma odwagi, by być sobą i zachować własną tożsamość, zaś „propagandysta” 

całkowicie traci z pola widzenia dobro odbiorców. Dla niego liczy się dobro ugrupowania 

politycznego, któremu służy i z którego czerpie zyski. 

      Dziennikarze walczą o zdobycie informacji. Z nich powstają tzw. newsy.3 Najbardziej 

pożądanymi są te, które dotyczą samych odbiorców, ponieważ one zyskują największy 

rozgłos. Newsy mają różne kategorie.   

„Hard newsy” – to „poważna” rzeczywistość polityczna. Oficjalne wizyty, posiedzenia 

rządów, wojny, zamieszki, strajki.  

„Soft newsy” - rozrywkowe. Zabawne, lecz mało użyteczne odkrycia, niezwykłe hobby, 

anegdoty ze świata sportu czy show – biznesu.   

”Spot newsy” - pojawiają się nagle. To zamachy terrorystyczne czy zbrojne konflikty.  

                                                 
3 News nie jest synonimem wiedzy. Jego zadaniem jest tylko skierowanie uwagi na określone wydarzenia. 
Newsem jest wszystko to, co interesuje dziennikarza, a czego wcześniej nie wiedział. A także wszystkim tym, co 
za newsa uzna jego wydawca.   
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„Contonuing news” – to tematy poruszane wielokrotnie w przeszłości, często w dłuższym 

okresie. Latami trwające wojny, procesy sądowe, okresowo podejmowane działania władz 

takie jak uchwalanie budżetu czy obrady ciał ustawodawczych.   

     Podczas zbierania i selekcji informacji często dochodzi do manipulacji faktami. Wynikiem 

tego jest powstawanie informacji nieprawdziwych, nieważnych, spreparowanych, ale także 

informacji ważnych, które przekazywane są jako nieistotne. Dochodzi także do 

przekazywania wiadomości w nadmiarze, co tworzy tzw. szum informacyjny. Zniekształca on 

informację lub w ogóle nie dopuszcza jej do adresata. Króluje tu „śmiecenie informacją” i 

„metoda przykrycia.” Chodzi po prostu o odwracanie uwagi od ważnego tematu czy 

problemu.  

     Jak więc powinna wyglądać rzetelna informacja? Pierwszą lekcję na ten temat daje nam 

znany starożytny mędrzec Sokrates, do którego przybiega znajomy i mocno zadyszany 

zaczyna swoją opowieść. 

- Sokratesie! Sokratesie! Muszę ci coś powiedzieć. Twój przyjaciel... 

- Poczekaj - przerywa mu mędrzec. - Czy to, co chcesz powiedzieć przesiałeś przez trzy sita?  

- Trzy sita? - dziwi się sprawozdawca. 

- Tak, przez trzy sita – kontynuuje mędrzec.  

- Pierwsze – to prawda. Czy jesteś pewny, że wszystko, co chcesz mi powiedzieć, jest zgodne 

z prawdą? 

- No, nie wiem. Opowiedział mi to... 

- Ale - przerywa filozof - z pewnością przesiałeś to przez drugie sito, a jest nim dobro. Czy to, 

co chcesz mi powiedzieć, jest przynajmniej dobre i pożyteczne? 

- Przeciwnie... 

- To weźmy jeszcze trzecie sito i zapytajmy czy to, co chcesz mi powiedzieć, jest niezbędne? 

- Niezbędne? Chyba nie... 

- A więc - uśmiecha się Sokrates. - Jeżeli to, co chcesz mi powiedzieć, nie jest ani prawdziwe, 

ani dobre, ani niezbędne, to nie obciążaj tym ani siebie, ani mnie.  

 

     Ciach. Zamykam bordową księgę. Musze przyznać, że robi się ciekawie. A Witek mówi, 

że to dopiero początek. Rozmawialiśmy telefonicznie. Już ciemna noc. Na dziś wystarczy. Idę 

spać. Dobranoc. Jutro poczytam o globalnej wiosce…   
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Dzień 2. 

      Jestem. Dzień dobry. Jeszcze wczoraj przed snem czytałem. Szekspira.  

Julia  

Powiedz mi, jak tu przybyłeś i po co? 

Mury ogrodu wysokie i śliskie; 

Pomnij, kim jesteś; miejsce śmiercią grozi,  

Gdyby cię, który z krewnych moich spotkał. 

Romeo 

Miłości skrzydłem mury przeleciałem,  

Bo żaden kamień miłości nie wstrzyma; 

Co miłość może, miłość śmie wykonać –  

Miecz twoich krewnych nie jest mi zaporą    

 

     Niesamowite. Wracam do bordowego dzieła. Czuje ogromną chęć czytania. To wciąga. 

Otwieram. Jest. Globalna wioska. Jak to się wszystko odbywa?   

     W 1980 roku w Atlancie powstał CNN - kanał informacyjny, który przez 24 godziny 

nadaje wiadomości ze świata. Za jego pośrednictwem relacje na żywo z wojny w Zatoce 

Perskiej oglądało ponad miliard widzów ze 108 państw.  

     Na początku XXI wieku w samych tylko Stanach Zjednoczonych działało: 

1449 stacji + 4 wielkie sieci telewizyjne.  

10.379 stacji radiowych.  

1.509 gazet codziennych.  

7.047 tygodników. 

ponad 17.000 magazynów i biuletynów  

oraz 9 wielkich studiów filmowych…  

 

     … a przeciętny Amerykanin każdego roku spędza:  

 

- na oglądaniu telewizji - 1550 godzin (64 i poł dnia) 

- na słuchaniu radia z jednego z 530 milionów radioodbiorników - 1160 godzin (48 i pół dnia)   

- na czytaniu ważących w sumie 45 kilogramów gazet - 180 godzin (7 i pół dnia)  

- na lekturze czasopism - 110 godzin (4 i pół dnia) 
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     Tak, więc rocznie przeciętny Amerykanin poświęca mediom 3000 godzin, czyli 125 dni. 

Ponad 1/3 roku przez telewizorem, radioodbiornikiem, z nosem w gazecie czy czasopiśmie. A 

to tylko USA. Gdzie reszta świata? Europa, inne kontynenty?       

     Mass media są wszechobecne. Goszczą w miliardach domów. Codziennie. Przekaz 

nadawany z jednego miejsca na ziemi, dzięki satelitom i kablom światłowodowym, w oka 

mgnieniu dociera do ponad trzech miliardów odbiorców. Świat jest „globalną wioską.”4 Skąd 

się to wzięło? To proste. Świat po prostu stał się wioską. Wszyscy się znają. Wiedzą wszystko 

o wszystkich. O bliższych i dalszych sąsiadach.  Kłócą się o miedzę, zaglądają na podwórka, 

a jak się da, to i do garnków. Spotykają się na weselach i pogrzebach. Modlą w kościele. Biją 

przed karczmą. Pożyczają sobie narzędzia i pomstują na zwierzęta, które weszły w szkodę. 

Podpalają sobie stodoły. Plotkują. Czasem sobie pomagają. Mieszają się między sobą. Tworzą 

nowe rodziny. I przeżywają wspólnie każde nieszczęście – każdy pożar, czy każdą śmierć.  

          W globalnej wiosce wiadomości z daleka mają tę samą wagę, co błahe wiadomości z 

sąsiedztwa. 

Trzęsienie ziemi w Chinach (500.000 ofiar).  

Konflikt pakista ńsko – indyjski (20.000 ofiar).  

Operacja w wiosce kurdyjskiej (5.000 ofiar).  

Zamach mafii na Sycylii (5 ofiar).  

Katastrofa autobusu koło Bratysławy (kilku rannych)  

i awantura za ścianą u sąsiada (dwa stłuczone talerze).  

     Warto też zauważyć, że media bardzo często emanują złymi wiadomościami. Trzymają się 

zasady:  

No news – good news (brak wiadomości – to dobre wiadomości). 

Good news – dull news (dobre wiadomości – to nudne wiadomości). 

Bad news – front page story (złe wiadomości – to historie na pierwszą stronę gazety).  

 

 

                                                 
4 Termin „wioska globalna” został użyty po raz pierwszy w książce The Medium is the Message (Medium jest 
przekazem) w 1967 r. przez Marshala McLuhana i Quentin Fiore. Na stronach 66 – 67 tej książki widnieje 
znakomite czarno – białe zdjęcie murzyńskiej wioski, zaś w pierwszym planie gestykulujący kapłan koncentruje 
na sobie uwagę fotoreportera i słuchających go współplemieńców. Podpis pod obrazkiem głosi: „nowa 
współzależność elektroniczna przetwarza świat w obraz globalnej wioski”. Autorzy książki byli zdziwieni 
możliwościami przekazu (zdjęcia), dzięki któremu wioska z głębi afrykańskiej dżungli stała się miejscem, do 
którego ma dostęp cały glob. Aktualnie nie tylko mówi się już o „globalnej wiosce”, lecz „globalnym teatrze.” 
„Globalna wioska” z czasów radia i telegrafu przenicowała się i zostawiła nas z globalnym teatrem. Z satelitami 
tworzącymi prosceniczny łuk. Teatr ten nie toleruje żadnych widzów, wejście tu maja tylko aktorzy.    
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     „Niebo jest pełne materiału” – informuje pewien amerykański pracownik kierowniczego 

szczebla, zajmujący się informacją – „My tylko ściągamy go z satelitów”.   

Każdego dnia, tysiące kilometrów ponad ziemią rozciągają się obrazy ludzkiego triumfu, 

cierpienia i szaleństwa. Obrazy niepokojów społecznych i politycznych. Wywołanych przez 

człowieka katastrof. Rozciągają się one nad strefami czasowymi, kontynentami, kulturami. 

Obrazy te staną się treścią telewizyjnych programów informacyjnych. W rezultacie widzowie 

na całym świecie zobaczą te same lub podobne materiały. Prasa, radio, film i telewizja 

przekraczają granice państwowe.5 Technologia satelitarna wprowadziła nas w „fazę 

globalizacji informacji”. Zrodził się nowy system przekazu i wymiany informacji. Tworzą go 

elementy. 

     1.   Międzynarodowa telewizyjna agencja informacyjna Vicnews i WTN (Worldwide 

Television News). Wyrosły one z „tradycyjnych” agencji informacyjnych, Agencji Reutera 

oraz UPITN. Rozpowszechniają telewizyjne materiały informacyjne wśród telewizyjnych 

organizacji na całym świecie. 

2. Międzynarodowe serwisy informacyjne. Pochodzące ze Stanów Zjednoczonych CNN i 

mające swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii Super Channel i Sky News. Za pomocą satelity 

dostarczają gotowych programów informacyjnych klientom w Europie i na całym świecie.  

3. Systemy wymiany informacji telewizyjnych założone pod parasolem nadawczych 

organizacji regionalnych (European Broadcasting Union, Asian Broadcasting Union, 

Arabsat i Intervision.) 

      Informacje z całego świata zbierane są przez agencje informacyjne, nazywane „gazetami 

gazet.” Dziennie emitują one 32 miliony słów. Dziennie! Czyli około 2000 książek jak ta! 

Należą do nich:   

„Associated Press” (AP) – 17 mln słów. (ponad 1000 książek jak ta) 

„United Press International” (UPI) – 11 mln słów. (blisko 700 książek jak ta) 

„Agence France Press” (AFP) – ponad 3 mln słów. (blisko 200 książek jak ta) 

 „Reuter” – 1,5 mln słów. (blisko 100 książek jak ta) 

                                                 
5 Media odgrywają kluczową rolę w upadku totalitarnych systemów, który zbiega się czasowo z okresem 
intensywnego rozwoju technologii (sieci kablowe, satelitarne, Internet). Miliony widzów widziały zdjęcia 
uciekających przed reżimem Ericha Honeckera Niemców, szukających schronienia w ambasadzie RFN–u w 
Budapeszcie. Te sceny niewątpliwie zmobilizowały obywateli Czechosłowacji do wyjścia na ulicę i w istotny 
sposób wpłynęły na przebieg aksamitnej rewolucji w tym kraju, aż w końcu przyspieszyły proces upadku 
reżimów w Rumunii i Bułgarii.   
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     Ta tzw. „wielka czwórka”, dostarcza całemu światu serwis informacyjny w kilku językach. 

Jest monopolistą. Około 80% informacji ukazujących się na świecie pochodzi właśnie od 

nich. 

     Największa „Associated Press” ma 1786 udziałowców (są to amerykańskie gazety.) „AP” 

utrzymuje 233 biura w 91 krajach świata. Do wiadomości „AP” dostęp ma codziennie około 

miliarda osób.  

     Gazety w praktyce korzystają z dwóch serwisów zagranicznych. Pierwszym jest właśnie 

„Associated Press”. O drugie miejsce walkę toczą UPI i AFP, która jak twierdzą niektórzy 

naukowcy „po cichu” jest wspierana przez francuski rząd. Konkurencyjny staje się 

specjalizujący się w ekonomii „Reuter”. Konkurencją dla „AFP” są niemieckie „DPA” i 

hiszpańskie „EFE”. Na rynku azjatyckim, chińskim i japońskim w siłę rośnie „Kyodo”. 

       Coraz ważniejszym źródłem informacji staje się Internet. Największą popularnością 

wśród Amerykanów, którzy chcieli uzyskać informacje o wojnie w Iraku, cieszyły się strony 

internetowe amerykańskich telewizji (32%), strony internetowe amerykańskich gazet (29%), 

strony rządowe (15%). Pozostałe 22% Amerykanów korzystało ze stron internetowych 

zagranicznych organizacji informacyjnych oraz alternatywnych stron informacyjnych i 

blogów. Jednak najczęstszym źródłem informacji była telewizja (87%). Dopiero potem radio 

(22%), gazety ( 21%) i Internet (17%).  
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      Media są też dziedziną przynosząca ogromne dochody. Spośród 400 wymienionych przez 

„Forbes” w 1986 roku najbogatszych Amerykanów, 83 osoby swoje fortuny zgromadziły na 

bazie prasy, telewizji i wydawnictw. Tylko przemysł naftowy, który na listę dostarczył 48 

nazwisk, może rościć sobie skromne pretensje do takiej dochodowości.  

     Media w samym USA to rynek o wartości ponad 400 miliardów dolarów rocznie, z czego 

206 miliardów wydaje się na masową komunikację. Charakteryzuje się ona wytwarzaniem 

zuniformizowanych komunikatów i przekazywaniem ich w identyczny sposób ludziom z 

całego świata. 

      W wolnorynkowym systemie ekonomicznym decydujący wpływ na środki masowego 

przekazu mają ich właściciele. We współczesnych mass mediach następuje koncentracja 

własności w wyniku, której powstają ponadnarodowe organizmy kontrolujące przepływ 

informacji w skali globalnej. Przykładem medialnego imperium jest grupa przedsiębiorstw 

Ruperta Murdocha, na które składa się „ponad sto tytułów prasowych w Australii (ponad 50% 

nakładów prasy australijskiej), „The New York Post”, „The Weekly Standard” i „TV Guide” 

w USA, „The Times”, „The Sunday Times”, „The Sun”, „The News of The World” w 

Wielkiej Brytanii, telewizyjna sieć FOX operująca w 18 krajach Ameryki Łacińskiej i USA, 

udziały w największych sieciach latynoamerykańskich (brazylijskiej Globo i meksykańskiej 

Televisa), 49.9% udziałów w niemieckim kanale telewizji kablowej VOX, Sky TV w 

Wielkiej Brytanii, wytwórnia filmowa XX Century Fox, wydawnictwo Harper Collins oraz 

Star TV – satelitarny kanał w regionie Pacyfiku”. 

Szklanka wody i kończę.   

     Jasno widać, że „komunikacja masowa”, „współczesny system przekazywania informacji”, 

„globalna wioska”, „system informacji masowej” ukazują świat mediów, jako jeden 

wewnętrznie splątany system. Informacje prasowe, które rezonują w mediach elektronicznych 

formują ogromne tłumy. 

     Czy więc w dzisiejszym świecie, w dobie praw i wolności obywatelskich, w państwach 

demokratycznych i to na łamach tzw. wolnej prasy, może być realizowana jakaś 

zorganizowana i niesprawiedliwa forma dyskredytacji wobec pewnych osób, środowisk, czy 

instytucji? Czy jest możliwe żeby zafunkcjonował jakiś nieznany dotąd system kłamstwa 

ujęty w doktrynę?  

     Okazuje się, że tak. Żyjemy w czasach nowej broni. Znacznie groźniejszej niż bomby 

atomowe, czołgi, rakiety czy samoloty. Broń ta zawiera „Prawdę” i „kłamstwo”. A ze 

względu na błyskotliwy rozwój technologii informatycznych o niespotykanej sile, w 

szczególności systemów satelitarnych i Internetu ma przed sobą świetlaną przyszłość. System 
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polegający na okłamywaniu ludzi zyskuje ogromną skuteczność. To jest właśnie 

dezinformacja. Klasyczna przedstawia kłamstwo, jako prawdę. Dezinformacja wyższego 

rzędu polega na skłonieniu przeciwnika do stworzenia fałszywego obrazu wroga. Dlatego nie 

potrzeba go okłamywać. To on sam wprowadza się w błąd… 

     Robi się coraz ciekawej. A apetyt rośnie w miarę jedzenia. Teraz przerwa. Idę na obiad do 

„Samsona”. Zupa grzybowa, befsztyk tatarski. No i herbata. Gorzka. Potem spacer. Trzeba 

przemyśleć, co przeczytałem…     
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Dzień 3.        

     Wreszcie pograłem. Na skrzypcach. Wczoraj wieczorem. Po czytaniu był obiad. Po 

obiedzie spacer. Po spacerze muzyka. „Cztery Pory Roku”. Ale klimat. „Estate”. „Lato.” 

Allegro non molto. Leniwy gorąc. Błoga cisza. Kukułka. Il Gardellino - słowik. Adagio. 

Ciężkie powietrze. Pikują jaskółki. Szesnastki. Presto! Traaaaaach! Burza! Leje jak z 

cebrrrrrrrrrra!!! Deszcz! Ulewa! Szszszszszszszszszsz… lecą krople. Uderzając w ziemię 

rozpryskują się na miliony cząsteczek zachwytu. Nad talentem Vivaldiego. Odkładam 

instrument. Myślę o tym co przeczytam. Za chwilę. Dezinformacja kłamstwo manipulacja 

socjotechnika propaganda…  

                                                                       *** 

                                                           Szanowni Państwo!!! 

Witamy w „globalnym teatrze”! Z satelitami, które tworzą prosceniczny łuk. Już słychać 

trzeci dzwonek. Rozpoczyna się przedstawienie. Cichnie gwar, gasną światła. Słychać 

rozmowę za kulisami.  

 

X: Wprowadzenie w błąd?  

D: Nic prostszego.  

X: Zdyskredytowanie instytucje, idei, osoby?  

D: Już się robi. 

X: Ukrycie lub przekr ęcenie prawdziwych celów: politycznych, ekonomicznych czy 

dyplomatycznych dezinformatora?   

D: Bez tego ani rusz.  

X: Eliminacja wiedzy?  

D: Czyż nie, dlatego likwidujemy historię w szkole?  

X: Zmylenie przeciwnika przez dostarczenie nieprawdziwych informacji?  

D: Ale proste.  

X: Celowe zakłócenie procesu komunikowania się?  

D: Bardzo proszę. 

X: Manipulowanie opinią publiczną?  

D: Bułka z masłem.  

X: Osiągnięcie określonego celu politycznego, społecznego lub strategicznego? 

D: Nic wielkiego. 

X: Zastąpienie w świadomości i podświadomości ludzi poglądów niekorzystnych, 

korzystnymi dla dezinformatora?  
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D: Uda się, choć trzeba się będzie potrudzić.  

(na scenie) 

Szanowni Państwo! Proszę o uwagę! Mam obowiązek zaprezentować! 

Skomplikowana. Wykorzystująca różne dziedziny naukowe. Jedna z najskuteczniejszych 

doktryn kłamstwa, jaką do tej pory wymyślono. Posiada ogromną skalę i siłę oddziaływania. 

Może dotyczyć całych narodów, społeczeństw, a nawet świadomości zbiorowej mieszkańców 

„globalnej wioski”. Jej doktryna jest uniwersalna. Może obejmować każdą sferę życia - 

politycznego, społecznego, gospodarczego, naukowego. Oto: 

 

…DEZINFORMACJA… 

 

     Słowo dezinformacja stanowi połączenie francuskiego przedrostka dé(s) oznaczającego 

usunięcie lub eliminację oraz słowa information oznaczającego wiedzę. Dezinformacja to 

metoda stosowana przez tajne służby wywiadowcze w celu ukrycia lub przekręcenia 

prawdziwych celów politycznych, ekonomicznych czy dyplomatycznych danego państwa. 

Narzuca zniekształcony i wykreowany przez techniki manipulacyjne, propagandę, kłamstwo 

obraz pewnej rzeczywistości. Używa kłamliwej, fałszywej i mylnej informacji. Chwytu lub 

metody. Fałszerstw i innych technik. Systematyczne rozprzestrzenia mylne wiadomości i 

dokumenty. Narzuca kłamstwo ze sfery poglądów lub informacji. Realizuje konsekwentny 

program. System ten polega na okłamywaniu ludzi za pośrednictwem prawdy, bowiem 

niektóre części składowe tej wielkiej machiny, jaką jest dezinformacja są prawdziwe, jednak 

całość wykazuje charakter zakłamania. Konieczne jest jej dogłębne zbadanie. Może się to 

przyczynić się do ograniczenia wpływu tej szkodliwej doktryny na świadomość miliardów 

mieszkańców naszego globu.  

     Historia dezinformacji jest długa. Za symbol podstępu powszechnie uznawany jest „koń 

trojański.” Grecy zbudowali ogromnego drewnianego konia. W jego wnętrzu ukryli dwunastu 

wojowników. Obrońcy wciągnęli do miasta konstrukcję. W nocy greccy wojownicy otworzyli 

bramy Troi, torując w ten sposób swoim wojskom drogę do zwycięstwa. To było jednorazowe 

oszustwo. Są jednak przepisy, które mówią jak oszukiwać permanentnie.  

     Pierwszym człowiekiem, który opisał zasady dezinformacji był żyjący na przełomie VI i V 

w. przed Chrystusem Sun Cy. Chiński dowódca w swoim dziele „Sztuka wojenna” radził: 

1.Dyskredytujcie wszystko, co dobre w kraju przeciwnika.   

2.Wciągajcie przedstawicieli warstw rządzących przeciwnika w przestępcze 

przedsięwzięcia.  
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3.Podrywajcie ich dobre imię i w odpowiednim momencie rzućcie ich na pastwę pogardy 

rodaków.  

4.Korzystajcie ze współpracy istot najpodlejszych i najbardziej odrażających.  

5.Dezorganizujcie wszelkimi sposobami działalność rządu przeciwnika.   

6.Zasiewajcie waśnie i niezgodę między obywatelami wrogiego kraju.   

7.Buntujcie młodych przeciwko starym.  

8.Ośmieszajcie tradycje waszych przeciwników.  

9.Wszelkimi siłami wprowadzajcie zamieszanie na zapleczu, w zaopatrzeniu i wśród 

wojsk wroga. 

10.Osłabiajcie wolę walki nieprzyjacielskich żołnierzy za pomocą zmysłowej muzyki i 

piosenek.  

11.Podeślijcie im nierządnice, żeby dokończyły dzieła zniszczenia.  

12.Nie szczędźcie obietnic i podarków, żeby zdobyć wiadomości. Nie żałujcie pieniędzy, 

bo pieniądz w ten sposób wydany zwróci się stokrotnie.  

13.Infiltrujcie wszędzie swoich szpiegów. 

     Dzieło Sun Cy studiowali Napoleon Bonaparte, Przewodniczący Komunistycznej Partii 

Chin Mao Tse - tung, a także adepci szkół wojskowych bloku sowieckiego. Chińskie 

koncepcje taktyczne są uwzględniane w doktrynach wielu armii całego świata. Między 

innymi w amerykańskim U.S. Marine Corps.  

     Swój największy rozkwit dezinformacja odnotowała w czasie II Wojny Światowej. 10 

stycznia 1940 roku oficer niemieckiego sztabu leciał z planem Haldera do Bonn. W wyniku 

rzekomej utraty orientacji przez pilota wylądował w Belgii. Alianci, którzy weszli w 

posiadanie tajnych dokumentów, utwierdzili się w przekonaniu, że główne uderzenie Niemcy 

wykonają przez środkową Belgię. Hitlerowcy zaatakowali jednak przez Ardeny.  

     Dezinformacją po mistrzowsku posługiwali się Sowieci. Jeszcze do 1947 roku wpływali na 

kształt oficjalnych amerykańskich publikacji, traktujących o komunistycznym porządku na 

świecie. Amerykańskie dzieło „The World at War”, całkowicie przemilcza polską Armię 

Krajową. Ta „Historia II Wojny Światowej” uwzględnia tylko walczące w Polsce grupy 

partyzanckie podległe dowództwu radzieckiemu. Jak widać komuniści posługiwali się nie 

tylko czołgami i propagandą. Ich główną bronią była dezinformacja.  

     Po II Wojnie Światowej dezinformacja coraz silniej kształtowała świadomość nie tylko 

społeczeństw państw członkowskich Układu Warszawskiego, ale całej społeczności 

międzynarodowej. Uprawiali ją, więc nie tylko Sowieci. 
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     Dezinformacja jest mała albo wielka. Mała ma charakter doraźny i spontaniczny. 

Występuje pod postacią jednorazowego „wprowadzenia w błąd”, okłamania bądź oszukania. 

Tak zrobili Alianci w czasie II Wojny Światowej. Kiedy zdecydowali o lądowaniu na Sycylii, 

postanowili przekonać Hitlera, że zaatakują Grecję. W celu zmylenia przeciwnika, wrzucili 

do morza u wybrzeży Hiszpanii zwłoki brytyjskiego oficera z fałszywymi planami inwazji. 

Niemiecka 11 flotylla torpedowców wraz z innymi siłami opuściła Sycylię. 

     Dezinformacja wielka jest obmyślana i zorganizowana. Prowadzona systematycznie przez 

specjalistów z dziedziny propagandy. Rozpowszechniana za pomocą mass mediów. Dociera 

do opinii publicznej pod postacią logomachii lub szumu informacyjnego. Logomachia polega 

na wynajdywaniu formułek wymyślonych przez tzw. profesjonalistów. Opinia publiczna 

akceptuje je, jako prawdziwe, podczas gdy w rzeczywistości są one tylko efektowne. Takimi 

przykładami są slogany: „polowanie na czarownice, „AK – zapluty karzeł reakcji”, czy 

„kiedyś rządzili nami czerwoni - dziś czarni”.  

     Szum informacyjny zniekształca informację lub w ogóle nie dopuszcza jej do adresata.  W 

czasach komunizmu szum informacyjny zagłuszał zachodnie rozgłośnie radiowe m.in.: „Głos 

Ameryki”, „Radio Wolna Europa”, „Radio BBC”, a nawet „Radio Watykańskie”. Stosowanie 

tego systemu dezinformacji określa się, jako: „śmiecenie informacją”. Jednym z jego 

klasycznych przykładów jest tzw. „metoda przykrycia.” W danym momencie podrzuca się 

ciekawą informację, temat lub problem by odwrócić uwagę od innego tematu (problemu) i 

przykryć coś, co zdaniem manipulatorów lepiej usunąć ze strefy zainteresowania. Wśród 

amerykańskich dziennikarzy metoda ta nazywa się red herring (czerwony śledź).   

      Dezinformacja zatacza szerokie kręgi społeczne. Powoduje zanegowanie rzeczywistości 

oraz destrukcje więzi międzyludzkich. Obniża poziom wiedzy społecznej. Deprawuje 

moralnie. Uniformizuje obszar przekazu informacji. Komercjalizuje życie społeczne. Mimo iż 

działania dezinformacyjne są prowadzone z dokładną znajomością mentalności, zwyczajów, 

języka oraz sposobów myślenia danej społeczności, natrafiają one jednak na opór grup, które 

reprezentują pewne wartości.  
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Kłamstwo 

     Podstawą wszelkiej dezinformacji jest kłamstwo. Gdyby tak jak prawda, miało ono tylko 

jedną twarz, dalibyśmy sobie z nim radę. Za pewnik należałoby przyjąć przeciwieństwo tego, 

co mówi kłamca. Lecz odwrotna strona prawdy ma tysiące twarzy i nieograniczone pole 

działania. Dziś zamiast kłamstwo mówi się - fałsz, nieprawda. Kłamać można na dwa 

sposoby. 

1. Ukrywaj ąc. Kłamca w ogóle nie przekazuje informacji, faktycznie, więc nie mówi 

nic nieprawdziwego. 

2. Fałszując. Kłamca nie tylko ukrywa prawdziwą informację, ale przekazuje fałszywą, 

tak jak by była prawdziwa. Próbuje też ją okroić do niektórych aspektów. Nie jest, 

więc już ona pełna. Tak robiła peerelowska telewizja, pokazując pielgrzymki Jana 

Pawła II tak, że widzowie nigdy nie zobaczyli tłumów. Wprowadzała odbiorców w 

błąd. Takie działanie było kłamstwem. 

     Kłamcy są różni. Jest kłamca przebiegły, autokłamca i „człowiek fałszywy”.  

Pierwszy kłamie świadomie, by zrealizować swój cel. Takim człowiekiem jest Jago z Otella 

Szekspira.  

Autokłamca jest człowiekiem na wskroś zakłamanym. Okłamuje i krzywdzi siebie. Jego 

prototypem jest Don Kichot czy baron von Münchhausen.  

Wreszcie „człowiek fałszywy”. O takim człowieku Arystoteles mówi – mętny, sztuczny. 

Ktoś, kto udaje, traktuje wszystko na niby. Jego mowa jest nieszczera, a zachowania 

nieprawidłowe. Kłamie w sposób naturalny. Takim człowiekiem jest Don Juan.  

      Kłamstwa można rozszyfrować, choć niektóre z nich nie są wypowiadane wprost.  

Podczas kampanii prezydenckiej w 1960, Richard Nixon sprytnie przypominał wyborcom, że 

jego rywal John F. Kennedy jest katolikiem. „Nie chcę, aby ktoś nie głosował na Johna 

Kennedy’ego, dlatego, że jest on katolikiem”. Tym sposobem chciał zniechęcić Amerykanów 

do głosowania na swego kontrkandydata.  

      W dzisiejszych czasach źródłem kłamstwa społecznego może stać się stosowanie 

przekazu masowego. Wiele zależy od ludzi pracujących w mediach. Są oni albo 

informatorami albo dezinformatorami. Tymi, którzy przekazują prawdę albo po prostu 

kłamią.  
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Manipulacja 

     Manipulacja to trzymanie człowieka w garści bez jego wiedzy.6 Z manipulacją mamy do 

czynienia wtedy, gdy ktoś wpływa na czyjś obraz rzeczywistości. Wpływa po to, aby 

zniekształcić informację i ograniczyć cudze decyzje. Nie są one wtedy autentyczne, bo nie są 

podejmowane w prawdzie i wolności. To celowe i skryte działanie narzuca fałszywy obraz 

pewnej rzeczywistości, zmienia poglądy i postawy. I tu uwaga! To wszystko dzieje się poza 

świadomością społeczeństwa, człowieka. Wpływ ten jest wywierany nie tylko za pomocą 

najnowszych osiągnięć techniki, jakimi są media, ale także nauk - psychologii i socjologii. 

Proces ten jest realizowany nie zważając na względy moralne. Nie ma w nim miejsca na 

prawdomówność, podmiotowość, dobro wspólne i godność człowieka. Liczy się jedno. 

Bezwzględnie osiągnąć zamierzony cel.   

     W latach sześćdziesiątych XX wieku manipulacja kojarzona była z wykorzystywanymi 

przez komunistów technikami psychologicznymi. W więzieniach i podczas przesłuchań 

stosowali tortury. Używali do tego środków farmakologicznych, hipnozy, głodzenia oraz 

wstrząsów elektrycznych. Celem tych działań było wydobycie od ludzi informacji oraz 

sterowanie ich psychiką.  

     W latach siedemdziesiątych termin manipulacja nabrał innego znaczenia. Wchłonął 

starożytne pojęcie sofistyki, jako „sztuki słownego zwodzenia”. I tym samym stał się 

nadrzędnym wobec współczesnych charakteryzujących systemy totalitarne kategorii, takich 

jak „pranie mózgu”, „kontrola myśli” „indoktrynacja”, „propaganda”, „inżynieria społeczna”.  

     Ze względu na zakres oddziaływań, czyli liczbę osób uczestniczących w działaniach 

manipulatorskich, wyróżniamy manipulację wielką i małą. Wielka dotyczy całego 

społeczeństwa albo jego pewnej części.  Mała odnosi się do różnych układów stosunków 

międzyludzkich.  Możemy ją zaobserwować w rodzinie, sąsiedztwie, kręgach koleżeńskich i 

zespołach pracowniczych. Oprócz wielu rodzajów manipulacji takich jak manipulacja 

polityczna, ideologiczna czy handlowa wyróżniamy jeszcze manipulacje prasowe, 

radiowe i telewizyjne. Najczęściej do działań manipulatorskich wykorzystywane są media 

szybkie, czyli prasa codzienna, radio, telewizja, ulotka. Metody są różne. Tak zwane 

dzienniki opiniotwórcze na swej pierwszej stronie często umieszczają informacje 

drugorzędne, nierzadko o posmaku taniej sensacji. Informacje ważne zamieszczane są na 

dalszych stronach, co może sugerować czytelnikowi, że nie są one tak istotne. Ta praktyka 

związana jest ściśle z manipulacją informacjami.  

                                                 
6 Manipulacja pochodzi od łacińskiego słowa manipulus – garść, pęk, oddział wojska.  
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      Jedną z form manipulacji jest dyskredytacja.7 Dyskredytacja manipulatorska 

uniemożliwia pozyskiwanie zwolenników tj. słuchaczy, czytelników czy widzów. Ci z kolei 

nie mogą bezstronnie zapoznać się z prezentowanymi im ideami czy poglądami, które 

znajdują się jeszcze w oryginalnym i nieskażonym jakimikolwiek uprzedzeniami 

pierwowzorze.  

     W procesie manipulacji zakłada się stosowanie 3 programów dyskredytacji. Minimum, 

medium i maksimum.  

Minimum  dąży do zasiania nieufności, spowodowania dezorientacji, nieuwagi w odbiorze, 

czego rezultatem ma być fragmentaryczne i niespójne przyswojenie przedstawianych 

osiągnięć i ofert.  

Medium (średnia) zmierza do skompromitowania i zdegradowania przeciwnika w opinii 

społecznej a także w jego własnych oczach. Zmierza do nadania mu statusu przeżytku, 

bankruta, odchylenia od normy, marginesu folklorystycznego lub efemerydy.  

Maksimum dąży do zdyskwalifikowania przeciwnika w ogóle, do jego zniszczenia. 

Spowodowania rozpadu wskutek społecznej odmowy uznania i zniszczenia jego morale.  

     Taktyka w dyskredytacji jest prosta. Polega na zakłóceniu komunikacji między „rywalem”, 

a zbiorowością. Dąży do tego, aby wyłączyć myślenie odbiorców przez wytwarzanie wokół 

atakowanych osób lub instytucji specyficznego klimatu. Klimatu obcości, nieufności i 

podejrzliwości.    

     Dyskredytację są najróżniejsze. Osobista, która opiera się na kwestionowaniu czyjegoś 

rozumu. Biograficzna dezawuuje słowa, czyny i dzieła danego człowieka. Podważa jego 

wiarygodność ze względu na jego osobistą przeszłość i drogę życiową. Estetyczna jest 

techniką, mającą na celu wzbudzenie odrazy, wstrętu lub ośmieszenie danej osoby. 

Manipulacja ta skupia uwagę na wyglądzie – fizjonomii, ubiorze, stroju czy fryzurze 

(niechluj, brudas), ale także na pewnych atrybutach usposobienia i temperamentu: „(tiki 

nerwowe, objawy nerwicy natręctw — np. ciągłe drapanie się, czochranie włosów).   

Jest jeszcze dyskredytacja „towarzyska”.  Przenosi ona ciężar na otoczenie osoby 

dyskredytowanej. Pojawiają się zdania typu „To byłby całkiem przyzwoity człowiek (a zatem 

i możliwy do zaakceptowania partner), gdyby nie zadawał się z takimi jak oni, tacy owacy. 

I na koniec dyskredytacja prawna lub pseudoprawna. Uderza z paragrafów. Opiera się na 

kryminalizacji osoby, grupy czy instytucji, jako takiej. Na podważaniu prawa danego 

podmiotu do wypowiedzi. Polega na przedstawianiu jego czynów, jako podejrzanych, wręcz 

                                                 
7 Dyskredytacja pochodzi od francuskiego słowa discréditer - podważać zaufanie, pomniejszać autorytet, psuć 
opinię, kompromitować, dezawuować. 
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przestępczych.  Osiąga się to zarówno „zimnymi jak i gor ącymi środkami ekspresji”. 

„Zimne”  to lakonicznie i beznamiętnie podsuwane paragrafy i kwalifikacje prawne. 

„Gor ące” to ponawiane z byle powodu i przy byle okazji okrzyki: „zbrodnia”, „afera”, 

„karygodne”, „to sprawa dla prokuratora”.  

     Jednym z najbardziej skutecznych sposobów oddziaływania na opinię społeczną jest tzw. 

aktywna dyskredytacja „kryminalna”.  Zakłada ona nie tylko tworzenie kryminalnego 

wizerunku „przeciwnika”, ale także rozmyślne działanie, służące preparowaniu podobnych 

faktów prasowych. Oskarżony istotnie zaczyna być traktowany jak podejrzany. Przy niskiej 

kulturze prawnej, dużym natężeniu zaciekłości i tendencyjności z podejrzanego – 

obwinionego zamienia się go w opinii społecznej w winnego - skazanego. 

     Jak widać manipulacja jest jednym z najbardziej wyszukanych procesów dezinformacji. 

Ma na celu neutralizację mas oraz narzucenie większości przez agresywną i hałaśliwą 

mniejszość milczenia równoznacznego z apatią. W swoim funkcjonowaniu system 

manipulacji zostaje wzmocniony współdziałaniem mass mediów, które są nadal 

najpowszechniejszym kanałem propagandy i manipulacji. Jest on uznawany za mechanizm 

propagandowy o największej sile oddziaływania.  
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Socjotechnika 

     Socjotechnika to praktyka, socjologia to teoria. Socjologia dąży do rozeznania 

rzeczywistości społecznej, socjotechnika wprowadza w niej racjonalne zmiany. Socjotechnika 

rozwinęła się w Europie po II Wojnie Światowe. Jest oparta na czterech filarach. 1. Systemie 

wychowania. 2. Środkach masowego przekazu. 3. Sposobie sprawowania władzy i 

kierowania ludźmi. 4. Stosunkach międzyludzkich w zakładach pracy. Zamiast 

socjotechnika często używa się nazwy „inżynieria społeczna.”  

     Znakomitym instrumentem socjotechniki są media masowe. Szczególnie periodyki 

adresowane do kobiet i do mężczyzn. Propagując one wizję rzeczywistości zasiedlonej przez 

piękne, zadbane, niemające problemów finansowych wiecznie młode kobiety oraz dbających 

o swą kondycję fizyczną mężczyzn sukcesu, o możliwościach konsumpcyjnych daleko 

odbiegających od przeciętnej.   

      Inna z zasad socjotechnicznych mówi, że działalność mass mediów jest skuteczniejsza, 

jeśli zdołają on obudzić raczej niepokój niż strach. Należy, więc uważać, by w danych 

warunkach nie przekroczyć bariery, która dzieli skuteczny jeszcze niepokój od 

nieefektywnego strachu. Wizję zagrożeń tworzy się również w systemach demokratycznych. 

Może to być degradacja środowiska naturalnego, choroby o najwyższym stopniu 

śmiertelności czy reżimy autorytarne w najdalszych nawet zakątkach świata, które mogą się 

jednak umocnić i zagrozić demokratycznym ideałom oraz ekonomicznym interesom.      

Socjotechnika kieruje się pewnymi regułami i zasadami. Niektóre z nich zostały wzięte od 

prekursora, za którego uważany jest Machiavelli. To on pisał: „…krzywdy powinno się 

wyrządzać wszystkie naraz, aby krócej doznawane, mniej tym samym krzywdziły, natomiast 

dobrodziejstwa świadczyć trzeba po trosze, aby lepiej smakowały”. Albo: „nie czyń drugiego 

potężnym, ponieważ to obróci się przeciwko tobie”.   

     Specyfikę socjotechniki najlepiej pokazują przykłady. Produkująca w latach trzydziestych 

papierosy Firma Philip Morris, szukała sposobów na rozszerzenie rynku zbytu. Zamierzano, 

więc przekonać kobiety do palenia papierosów w miejscach publicznych. Wymagało to 

jednak zmiany obyczajów, gdyż do tej pory na ulicach z zapalonym papierosem widywano 

tylko „damy lekkich obyczajów”. By zmienić powszechną świadomość kobiet w tej kwestii 

wykorzystano socjotechnikę. Zdobyto poparcie znanych intelektualistek, artystek oraz 

feministek. Zorganizowano w Nowym Jorku wielki marsz, w którym szły demonstrantki 

paląc „pochodnie wolności” – jak nazwano papierosy. Mimo, iż wówczas pojawiły się dane 

wskazujące na szkodliwość palenia papierosów, szczególnie przez młode matki, palenie 

wśród kobiet stało się faktem.    
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      Socjotechnika perfekcyjnie kształtuje świadomość człowieka.  Jednostki w społeczeństwie 

dokonują wyboru, postępując zgodnie z zaprogramowanymi celami nadawcy komunikatu. 

Odbiorca informacji jest przeświadczony o tym, że zna świat i rządzące nim reguły. 

Tymczasem ludzie myślą według podsuniętych im umiejętnie wzorów. Działają zgodnie z 

ustalonymi przez decydentów schematami. Powszechny zalew informacji działa na ludzkie 

myślenie unifikująco. Jednak, aby uniknąć posądzenia o manipulację i uprawianie 

propagandy, używa się dość demagogicznego argumentu o prawie do informacji i pluralizmie 

mass mediów. Celem takiego socjotechnicznego działania jest wywołanie u odbiorców 

wrażenia, że skoro wszystkie media przekazują to samo i tak samo, musi to automatycznie 

oznaczać prawdę.  
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Propaganda 

     W starożytnym Rzymie słowo „propagare” dotyczyło ogrodnictwa i oznaczało „zabiegi 

zmierzające do przyśpieszenia bujnego krzewienia roślin”.  Z czasem propaganda 

faktycznie urosła. Ale już nie, jako roślina tylko werbunek dla jakiejś akcji czy idei, bez 

użycia przymusu fizycznego. W starożytnym Rzymie do działań propagandowych 

wykorzystywano napisy na murach, ręcznie przepisywane ulotki, plakaty, ogłoszenia, 

rysunki, karykatury a także prototyp gazety „Acta Diuma”.8 Za panowanie Cesarza 

Rzymskiego Galliena (w latach 253 – 268 prz. Chr.) taką funkcję spełniały także monety.9         

Drugi etap propagandy zaczął się od istotnego impulsu, który dał Gutenberg, konstruując w 

połowie XV wieku ruchome czcionki i urządzenia do ich odlewania. Konsekwencją tego 

wynalazku było pojawienie się w XVII wieku w Europie pierwszych gazet. 

      W 1622 r. Papież Grzegorz XV powołał instytucję zajmującą się krzewieniem wiary 

katolickiej – Sacra Congregatio de Propaganda Fide. Jedno słowo z tej nazwy - „propaganda” 

- dosłownie - „która powinna być krzewiona”, weszło do większości języków europejskich. 

Termin ten negatywnych konotacji nabrał dopiero w następnych wiekach, kiedy to zaczęły się 

rozwijać „ideologie kłamstwa.  

     Od wybuchu Rewolucji Francuskiej rola propagandy rosła, wpływając w coraz to 

większym stopniu na życie społeczne i polityczne wielu krajów. Mechanizmy propagandowe 

przywódców rewolucji francuskiej były okrutne. Zmyślone spiski, fałszywe alarmy 

utrzymywały ludzi w strachu nieokreślonym, lecz stałym.  

     Jednym z elementów działań jakobinów była propaganda antyreligijna. W Wigilię oraz w 

Pierwszy i Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia w Rennes zgilotynowano dziewięćdziesiąt 

osób. Taki spektakularne mordowanie ludzi, na ogół wierzących, w dni najważniejszych 

katolickich świąt, miało swoistą propagandową wymowę. 

      Wiek XIX i XX przyniosły powstanie masowych ruchów społecznych. Na partiach 

socjalistycznych, a potem komunistycznych wzorowały się dyktatury nacjonalistyczne i 

faszystowskie. Podczas organizowanych w ZSRS wieców swoją propagandę komuniści 

budowali w oparciu o badania rosyjskiego fizjologa Iwana Pietrowicza Pawłowa. Uczonego, 

który opracował teorię odruchów warunkowych.  

Jak wyglądał taki wiec?  

                                                 
8  Był to rodzaj urzędowego informatora, który ukazywał się od czasów Cezara aż do 209 prz. Chr. 
9 Z wizerunkiem Herkulesa, Marsa albo uzbrojonego Galliena. Manifestowały uzdolnienia cesarza do 
sprawowania władzy.  
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1. Na czele szły oddziały sportowców-elewów szkół wojskowych w mundurach i z bronią 

w ręku (odwoływanie się do instynktu wojowniczego).  

2. Potem kohorty młodych robotników, wspaniałych, tryskających zdrowiem okazów 

ludzkich (odwoływanie się do instynktu zapewnienia sobie dóbr materialnych i 

pożywienia).  

3. Następnie grupy dziewcząt pełnych urody, gracji i radości życia, ubranych w 

kostiumy podkreślające wdzięk ich młodzieńczych ciał (rodził w duszach widzów podziw 

i ekstazę).  

4. Wreszcie, grupy sportowców reprezentujących wszystkie narodowości wielkiego 

Związku Sowieckiego, w swych kostiumach narodowych z jedwabiu i aksamitu, 

mieniących się tysiącem barw, były symfonią piękna i braterstwa wszystkich ludzi 

(odwoływanie się do popędu nazwanego instynktem przyjaźni albo miłości 

rodzicielskiej).  

     Drobiazgowo zaplanowaną propagandą posługiwali się również hitlerowcy.10 Poprzez 

umieszczanie wszędzie, w ogromnych ilościach bardzo prostego graficznie symbolu – 

swastyki wywoływali kojarzące się z pająkiem, negatywne emocje. Zarówno komuniści w 

„Procesach Moskiewskich”, jak i naziści podczas „Kryształowej Nocy” i całej kampanii 

antysemickiej na łamach prasy rozpętywali polityczne kampanie propagandowe. W PRL-u 

takie działania zwrócone były przeciw Armii Krajowej, Kościołowi Katolickiemu czy 

Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. 

     Najbardziej destrukcyjną odmianą propagandy jest propaganda czarna. Jej twórca Anglik 

Sefton Delmer podkreślał, że najbardziej wywrotową propagandę stanowią starannie dobrane 

i umiejętnie podane wiadomości. Kłamstwo dla Delmera nigdy nie było przypadkowe. 

Twierdził on, że kłamać należy tylko w sposób zamierzony. Technika jego działania była 

prosta i bardzo bezczelna. Najprostsza i najskuteczniejsza „czarna” operacja polegała na 

napluciu komuś do zupy i krzyknięciu - Heil Hitler!  

 

                                                                              ***  

 

     Wróćmy jeszcze na moment do naszego „globalnego teatru.” Do zakulisowej rozmowy X 

z Dezinformacją? Na wszystkie pytania Dezinformacja odpowiada „na luzie”. Tylko z 

ostatnim ma problemy.  

                                                 
10 Pod kierownictwem Josepha Goebbelsa. 
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     Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ostatnie pytanie dotyka głównego celu i istoty 

dezinformacji. Chodzi o zmianę ludzkich postaw. Z poglądów niekorzystnych dla 

dezinformatora, na dla niego korzystne.  

       Taką definicje opracował profesor Vladimir Volkoff, największy znawca dezinformacji, 

który przez wiele lat zajmował się badaniem tej doktryny.11   

Jego teoria głosi: dezinformacja jest skuteczna, gdy zostaną spełnione cztery cechy. 

1. Stosowana na tłumach.  

Człowiek czy rodzina mogą zostać wprowadzone w błąd, ale nie mogą zostać 

zdezinformowane. Jednak po przekroczeniu pewnej liczby, ludzie bez względu na poziom 

wykształcenia przekształcają się w tłum i zatracają swój instynkt samozachowawczy.    

2. Nie stosuje się jej pod prąd.  

Zasada prosta i żywcem wzięta z I Wojny Światowej. Brzmi tak: „Gazy bojowe stosuje się 

tylko wtedy, gdy jest przychylny wiatr.” Czyli po prostu dezinformatorzy wykorzystują 

aktualne tendencje, trendy i mody. Przed przystąpieniem do okłamywania rozpracowują także 

mentalność, zwyczaje, język oraz sposoby myślenia społeczeństwa.12  

3. Wymaga czasu mierzonego w latach.  

Czasu dezinformowania jest liczony raczej w latach, niż w miesiącach. (Związek Sowiecki, 

wykorzystywał wojnę wietnamską po to by zaszczepić Amerykanom kompleks winy. 

Częściowo się to powiodło, dzięki temu, że wojna trwała tak długo.)13 

4. Działa poprzez jeden, a najlepiej kilku pośredników (rezonans medialny)  

Idealną dźwignią jest prasa, ale w tyle nie pozostają inne środki masowego przekazu. To 

właśnie tzw. „krzyk” mediów umożliwia rozprzestrzenianie dezinformacji na ogromną skalę. 

 

     Teraz o środkach dezinformacji. Do podstawowych należą stereotyp, mit, plotka i 

kamuflaż.  

Stereotyp. Jest „gotową formą myślenia”. Jego konstrukcja i rozprzestrzenianie oparte jest na 

budowie psychiki człowieka. Preferuje ona uogólnienia i posiada stałą niechęć do 

sprawdzania stereotypów. Przykładami są zbitki: „Kościół zaściankowy”, „ciemnogród 

katolicki” czy „państwo wyznaniowe”.  

                                                 
11 Vladimir Volkoff urodził się 7 listopada 1932 roku w Paryżu. Pochodził z rodziny rosyjskich emigrantów. 
Skończył studia na Sorbonie, był profesorem na Uniwersytetu w Liege. 
12 Czasami zdarzają się im błędy. Działaniem „pod prąd” była decyzja władz PZPN dotycząca usunięcia orła ze 
strojów, w których Polska reprezentacja piłki nożnej miała wystąpić na Euro 2012. Nastąpiły masowe protesty 
wielu środowisk. Kierownictwo PZPN musiało wycofać się ze swojej błędnej decyzji. 
13 Wojna wietnamska trwała 8 lat (1965 – 1973).  
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Mit. To pogląd, który nieistniejącym wydarzeniom i zjawiskom nadaje pozory niewzruszonej 

prawdy. Jednym z mitów jest ciągłe oskarżanie Kościoła katolickiego o to, że rządzi w 

Polsce.   

Plotka jest potajemnym („na ucho”, „z ust do ust” lub „w sekrecie”) przekazywaniem 

niesprawdzonych informacji i opinii działających na niekorzyść kogoś trzeciego. Źródłem 

plotki jest ciekawość, która pobudza wyobraźnię. Plotka rodzi się w związku ze sprawami 

nieznanymi, obcymi, trudno uchwytnymi. Posługuje się niedomówieniem i informacją 

częściową, a istniejące luki uzupełnia fantazja.    

Kamuflaż. Polega na maskowaniu się i wprowadzaniu w błąd. Rezultatem działań 

kamuflażowych w ramach propagandy antykościelnej jest opinia, że obecnie nikt Kościoła nie 

atakuje, a zatem nie istnieje żadna propaganda antykościelna.   

     Nie bez przyczyny Vladimir Volkoff podkreślał, że najpotężniejszą bronią dywersyjną, 

jaka tylko istnieje są starannie wybrane i umiejętnie podane wiadomości. Uczony wyróżnił 

dwie główne metody dezinformacji: „tendencyjną informacj ę” i „dezinformacj ę poprzez 

język”.   

     Przepisów na stworzenie „tendencyjnej informacji”  jest mnóstwo. 

Niesprawdzalna niezgodność z prawdą.  

Wiadomość całkowicie fałszywa, której nie można zweryfikować. Sprostowanie, które się 

pojawi nie zmieni skutku wywołanego przez pierwszą wiadomość. 

Pomieszanie prawdy z fałszem,  

Jeden prawdziwy i sprawdzalny fakt jest wykorzystany do przemycenia wielu innych, które są 

nieprawdziwe i nieweryfikowalne. 

Zniekształcenie prawdy. Fałszywy obiektywizm. Po prawdziwej informacji ukierunkowany 

komentarz. 

Rozmycie. Ważny fakt jest opisany w kilku linijkach. Ginie między drugorzędnymi 

informacjami. 

Selekcjonowanie faktów. Ze zdarzeń wybiera się szczegóły prawdziwe, ale 

nieodzwierciedlające całości. Wydarzenie zostaje pokazane w „zniekształcającym 

oświetleniu”. 

Ilustracja. Ze względu na dominację ikonografii w kulturze, coraz popularniejsza staje się 

„dezinformacja poprzez obraz”. Rangę symbolu nadaje się prawdziwym zdjęciom 

przedstawiającym przypadki wyjątkowe, które traktowane, jako reprezentacyjne, wnoszą z 

fałszywą wizję rzeczywistości. 
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Uogólnienie. Część wzięta za całość. Eksponowanie z całości, pewnego mało 

reprezentatywnego dla niej fragmentu.14   

Nierówne proporcje. Tę metodę zastosowała gazeta, która zachęcała swoich czytelników do 

obejrzenia bluźnierczego filmu „Zdrowaś Maryjo”. Rozemocjonowani ludzie piszą na adres 

redakcji. Sto listów potępia film, dziesięć go broni. Gazeta publikuje jeden tekst z pierwszej 

grupy i trzy z drugiej. 

Równe proporcje. Pewien fakt opiniuje dwóch komentatorów. Podlegają oni takim samym 

warunkom i ograniczeniom, co do długości tekstu czy czasu wypowiedzi.  Podstęp jest prosty. 

Jeden z komentatorów jest bystry, przekonujący i rzeczowy. Drugi wyraża się w sposób 

bezładny i mało zrozumiały. 

Całkowite pominięcie. Zdarzenie niesygnalizowane przez media przestaje być zdarzeniem.  

Przykładem całkowitego pominięcia jest cenzurowanie wielu aspektów działalności Kościoła 

katolickiego, zwłaszcza na obszarze działalności katechetycznej i charytatywnej.   

Tendencyjny sondaż. W świadomości społecznej panuje przekonanie o dużej obiektywności 

sondaży. Są one prezentowane, jako wyniki badań naukowych przeprowadzanych przez 

niezależne instytuty. Każdy fałszywy sondaż jest trudny do wychwycenia, zaś po zaistniałym 

fakcie, który podlega badaniu, wręcz nie do udowodnienia. 

Zwodnicze przedstawienie statystyk. Torty, prostokąty, klocki statystyczne mają szybko i 

sprawnie coś przekazać człowiekowi. To „coś” na ogół jest sterowane. Mówią człowiekowi – 

„zmień swoje myślenie, bo jesteś w tyle.” 

Dezinformacja przez tytuły. Sugerowanie w tytule fikcyjnych faktów, które nie są 

potwierdzone w samym artykule. W tygodniku „Polityka” z dnia 24 lipca 2004 r. ukazał się 

artykuł pod tytułem „May(be)bach. Pierwsze trzy litery nazwy samochodu Maybach, w 

połączeniu z angielskim czasownikiem to be – be, tworzy angielskie słowo – maybe, które 

znaczy „być może.” Ten tytuł można przetłumaczyć: „być może Maybach”.  

 

I druga metoda, dezinformacja poprzez język. Fałszowanie polega tu na zastępowaniu 

wyrazów i zwrotów o ścisłym znaczeniu innymi, pociągającymi za sobą jakąś ideę, którą chce 

się narzucić, albo reakcję, którą chce się wywołać. Chodzi o wykluczenie wszelkiej 

                                                 
14 Kiedy przedstawiano wydarzenia rewolucyjne we Francji z maja 1968, używano wyrażenia bunt całej 
młodzieży. Mówi się ogólnie „studenci” (a przecież w maju 1968 było ich na ulicach Paryża 5-6 tysięcy, 
podczas, gdy wpisanych na studia 140 tysięcy). Mówi się także o „powszechnych zgromadzeniach”, kiedy 
uczestniczy w nich 300 studentów jakiegoś kierunku, a zapisanych jest 6.000 – 10.000. 
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możliwości dyskusji. Doprowadza się do zastąpienia argumentu etykietą, która dyskwalifikuje 

całą treść wypowiedzi.  

 
Termin 

właściwy 

Termin z języka Zamierzony cel fałszowania 

Zabicie dziecka 

poczętego 

LV.G. (aborcja) Stępić poczucie winy za zabijanie 

Zamordować Dokonać egzekucji Wywołać szacunek dla morderców 
Terrorysta Bojownik 

o w 

-//- 

Bojownicy 

o w 

Najemnicy 

awczycy 

Zdyskwalifikować tych bojowników 

 Lojalista 

 

Antyniepodległościowi

ec  

Zdyskwalifikować 

Nowokaledończyków, wiernych Francji 

Prawica 

narodowa 

Skrajna prawica 

 

Zdyskwalifikować, sugerując 

wybryki i radykalizm. 

Wzgląd 

narodowy 

Rasizm 

 

Zdyskwalifikować dbałość o interes 

narodowy 

Katolik 

tradycyjny 

(albo po prostu 

katolik) 

 

Integrysta 

 

Zdyskwalifikować, obwinić. Dać im 

odczuć ich marginalność 
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Dzień 4.  

     Przekręcam kluczyk. „Octavia” pali bez problemu. Włączam Radio Maryja. 88.9 MHz. W 

Warszawie. Słyszę, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wciąż mówi „nie” koncesji na 

nadawanie cyfrowe dla Telewizji Trwam. Historia się powtarza. Podobna sytuacja miała 

miejsce w latach 90 – tych.  

     Na początku 1993 roku o. Dyrektor Tadeusz Rydzyk wystąpił do KRRiT z wnioskiem o 

przyznanie ogólnopolskiej koncesji dla Radia Maryja. Dyrektor katolickiej rozgłośni z 

Torunia zdawał sobie sprawę z tego, że rywalizacja z rekinami z potężnym kapitałem nie 

będzie łatwa. „To długa historia, jeżeli chodzi o koncesję, ale wiedziałem jedno, że jej nie 

dostaniemy, jeżeli Matka Boża nam nie pomoże, nie zwycięży.”  

Jeden z członków Krajowej Rady zwolennik przyznania koncesji, prof. Ryszard Bender, 

spodziewa się próby dyskredytacji Radia Maryja podczas znienacka zgłoszonych przesłuchań 

koncesyjnych. Jednak po konsultacjach w KRRiT rozdzwaniają się telefony, zaczynają 

przychodzić listy. Do Warszawy przybywają słuchacze. Domagają się koncesji dla Radia 

Maryja. Prof. Bender tak wspomina rozmowę z innym członkiem Krajowej Rady Andrzejem 

Zarębskim „Zirytowany, zaczerwieniony na twarzy Zarębski chwyta mnie na korytarzu i 

wręcz wrzeszczy: «Pan odpowie za to, co się wydarzy. Ludzie Radia Maryja okrążają 

budynek, mają stworzyć jakiś modlitewny «żywy różaniec». Dojdzie do interwencji». «Do 

czyjej interwencji», pytam, «ZOMO?» «Zobaczy pan!» «Niech pan nie histeryzuje». „Przed 

budynkiem Rady Lud Boży zachowywał się godnie. Poszedłem do zebranych na ulicy ludzi, 

pozdrowiłem ich po chrześcijańsku i zaapelowałem, aby manifestacje zostawili na ostatni 

moment, na wypadek, gdyby sprawy przybrały zły obrót”.  

      Przełomowym momentem okazał się marzec 1994 roku. Rodzina Radia Maryja 

pielgrzymowała do Rzymu. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział wówczas: „Życzę Radiu 

Maryja dalszego rozwoju, aby zasięgiem swego działania objęło całą Polskę (...) Maryjo, 

prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką”. 

W 1994 roku KRRiT uwzględniła wniosek Radia Maryja. Niestety w ograniczony sposób. Co 

prawda przyznała koncesję na rozpowszechnianie ogólnopolskiego programu, lecz za 

pośrednictwem nadajników małej mocy. Następnego dnia wyszło też na jaw, że zamiast 67 

lokalizacji Radiu Maryja KRRiT dała tylko 60. Koncesje podpisano na 7 lat. W latach 1994 – 

1999 jej realizacja była utrudniona. W skutek opieszałości KRRiT i działań utrudniających 

realizację koncesji Sejm RP 15 grudnia 1999 roku podjął specjalną uchwałę. Wnioskował w 
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niej do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie w kontroli w Krajowej Radzie.15 NIK 

skontrolowała KRRiT i sformułowała wniosek, że mimo upływu prawie 6 lat od udzielenia 

koncesji, zobowiązanie konstytucyjnego organu państwa głównie w stosunku do Radia 

Maryja nie było zrealizowane. 

     Skręcam. Trasa Siekierkowska. W jej połowie, po prawej stronie mijam kościół, 

wybudowany w miejscu maryjnych objawień. Przekręcam gałkę radioodtwarzacza. Volume 

21. „Tu Radio Maryja – katolicki głos w naszych domach”. „Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus i Maryja zawsze Dziewica”. Tak codziennie od 8 grudnia 1991 roku Radio Maryja 

wita swoich słuchaczy. Rozgłośnia nadaje z Torunia. Założycielem i dyrektorem rozgłośni 

jest urodzony 3 maja 1945 roku, w Święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 

redemptorysta o. Tadeusz Rydzyk CSsR.16 

Pierwsze spotkanie w sprawie Radia Maryja zakonnik odbył z prowincjałem redemptorystów 

w marcu 1990 r. w Allgäu w Alpach.  Kolejne miały miejsce w Polsce. O. Tadeusz Rydzyk 

uzyskał formalną zgodę na utworzenie katolickiego radia, które miało powstać w maleńkim 

domku przy ul. Żwirki i Wigury 80 w Toruniu, podarowanym zakonnikom przez ś.p. Marię i 

Bronisława Poznańskich. Już w czerwcu 1990 roku Zgromadzenie Redemptorystów zwróciło 

się do Sekretariatu Episkopatu Polski z prośbą o pomoc w przyznaniu przez Ministerstwo 

Łączności częstotliwości nadawczej dla nowo powstającej rozgłośni. W listopadzie 1990 roku 

bp chełmiński Marian Przykucki wydał zgodę na umieszczenie w Toruniu studia radiowego 

wraz z pierwszym nadajnikiem.  

     Pierwsza wizyta o. Tadeusza Rydzyka w Ministerstwie Łączności była zaskoczeniem. 

„Zdziwienie w ministerstwie było wielkie. I wtedy zaczęły się pierwsze trudności. Nie 

rozumiałem tego. Myślałem, że w Polsce jest już dobrze, że już komunizmu nie ma” – 

wspominał założyciel Radia Maryja.  

                                                 
15 „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę ustawowe obowiązki Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji w zakresie projektowania kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii, strzeżenia interesów 
odbiorców oraz zapewnienia otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii wnosi o ustalenie przyczyn, dla 
których Radiu Maryja w ciągu pięciu lat od uzyskania koncesji nie stworzono warunków dla zrealizowania 
wynikających z tej koncesji praw, mimo licznych interwencji samego Radia i zainteresowanych środowisk. Stąd 
potrzeba przeprowadzenia przez Najwyższą Izbę Kontroli wnioskowanej na wstępie kontroli.” 
16 Słowo „redemptorysta” pochodzi od łacińskiego: „«redemptor, redemptoris, redemptore» i oznacza: «ten kto 
wykupuje, odkupiciel o Jezusie Chrystusie»” 25 lutego 1749 r. papież Benedykt XIV listem apostolskim „Ad 
Pastoralis Dignitatis fastigium” zatwierdził reguły oraz Instytut Najświętszego Zbawiciela. Nazwa została jednak 
zmieniona na Najświętszego Odkupiciela, gdyż istniało już zgromadzenie o podobnym tytule. 
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     Budowę rozgłośni rozpoczął od modlitwy: „Przyjechałem ze statuą Matki Bożej i 

odprawiłem tę Mszę świętą na placu tuż przy małym domku, który wraz z tym placem został 

ofiarowany Zgromadzeniu przez ś.p. Państwa Poznańskich”.  

     Nie tylko nazwa, ale i cała działalność katolickiej rozgłośni została powierzona 

Najświętszej Maryi Pannie: „I ruszyliśmy 8 grudnia 1991 roku, lecz już w listopadzie 

robiliśmy pierwsze próby z radiem. Ale 7 grudnia wieczorem do siedziby Radia Maryja 

wnieśliśmy w procesji figurę Matki Najświętszej z Fatimy, którą przywiozłem z Niemiec”. 

     W maju 1991 roku do Torunia przybyła włoska ekipa z urządzeniami potrzebnymi do 

uruchomienia radia. W czerwcu 1991 roku Ministerstwo Łączności wydało pierwsze 

pozwolenie na nadawanie programu radiowego na terenie Torunia i Bydgoszczy. 26 czerwca 

1991 roku o. Tadeusz Rydzyk został mianowany przez prowincjała redemptorystów 

dyrektorem Radia Maryja. W listopadzie 1991 roku przeprowadzono pierwsze próby 

nadajnika o zasięgu 40 kilometrów. Dziś Radio Maryja swoim zasięgiem obejmuje cały świat.  
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Pismo przełożonego Warszawskiej Prowincji Redemptorystów do Ministerstwa Łączności w sprawie 

przyznania częstotliwości 

 
Pieczęć z podpisem prowincjała redemptorystów o. Leszka Gajdy pod pismem o przyznanie częstotliwości 

dla Radia Maryja 
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Zgoda ks. bp Mariana Przykuckiego na umieszczenie w Toruniu studia radiowego oraz nadajnika. 

 

 
Pierwsza Msza święta odprawiona przez o. Tadeusza Rydzyka na działce przy ul. Żwirki i Wigury 80 
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Pierwsza kapliczka w Radiu Maryja – z lewej strony widać figur ę Matki Naj świętszej z Fatimy 

przywiezioną z Niemiec 
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Szkic wieży antenowej projektowanej na wysokość 50 metrów 

 

     Radio Maryja od samego początku otworzyło mikrofon dla słuchaczy. Zgodnie z 

nauczaniem Kościoła stało się środkiem społecznego komunikowania.17 Formuła 

interaktywnego radia tworzonego przez słuchaczy idealnie współgra z nauczaniem Jana 
                                                 
17 1988 roku w Orędziu na XXII Światowego Dnia Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Jan Paweł II 
podjął temat: „Komunikacji społecznej w służbie braterstwa i solidarności wśród ludzi i narodów”.  W 
dokumencie Ojciec św. kładzie nacisk na pewne cechy, którymi powinny się charakteryzować środki 
komunikacji (Papież świadomie wprowadza obok środków społecznego przekazu pojęcie - środków społecznej 
komunikacji): 
- radiofoniczny przekaz słowa tym lepiej osiąga swój cel, im większa jest możliwość wzajemnej, dostępnej dla 
wszystkich wymiany; 
- środki przekazu służące wypowiadaniu się określonych grup przyczyniają się do umocnienia sprawiedliwości, 
gdy udzielają głosu tym, którzy są go pozbawieni; (...) 
- możliwości osobistej komunikacji za pośrednictwem telefonu, zwiększone przez rozwój telekomunikacji, a 
następnie coraz szersze posługiwanie się połączeniami satelitarnymi, budzą troskę o równość pomiędzy ludźmi, 
o to aby coraz więcej ludzi miało dostęp do tych środków, umożliwiających prawdziwą wymianę”.  
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Pawła II, który mówił, że „Radio, media, prasa, telewizja – to mają być środki 

społecznego komunikowania”. 

     Różnica w komunikacji Radia Maryja jest dostrzegana nawet przez jego krytyków. Jeden z 

felietonistów „prasy świeckiej” stwierdził: „Od jakiegoś czasu słucham Radia Maryja i 

twierdzę, że niezależnie od głoszonych tam poglądów jest to najbardziej żywa polska 

rozgłośnia. W porównaniu z „Maryją” spontan RMF i „Zetki” ma coś z autentyzmu 

manekina” 

Program stacji opiera się na trzech głównych filarach: modlitwie, katechezie i kontakcie ze 

słuchaczami. Słuchacze tworzą „Rodzinę Radia Maryja”. Jej sercem są biura i koła skupione 

wokół macierzystych parafii. Każdego roku w 2 sobotę lipca organizowana jest pielgrzymka 

„Rodziny Radia Maryja” na Jasną Górę. Te modlitewne spotkania należą do najliczniejszych 

w Polsce. W ostatnich latach, każdorazowo uczestniczyło w nich ponad pół miliona wiernych. 

      Radio Maryja jest jak ewangeliczne ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię jest 

najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; 

wypuszcza wielkie gałęzie, tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu.(Por. Mk 5,30-

32). I tak z Radia Maryja wyrosło wiele dzieł. Oprócz rozgłośni o zasięgu światowym, 

nadająca także na cały świat „ Telewizja Trwam”, „Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i 

Medialnej” jedna z najlepszych i najbardziej prestiżowych uczelni wyższych w Polsce, „Nasz 

Dziennik”, „Podwórkowe Kółka Różańcowe”, „Zespół Wspierania Radia Maryja w służbie 

Bogu, Kościołowi i Narodowi Polskiemu”, „Studium Dziennikarskie w Toruniu”, miesięcznik 

i telefonia „w Naszej Rodzinie, „Toruńska geotermia”, Fundacje - „Lux Veritatis”, „Nasza 

Przyszłość”, „Servire Veritati” - „Instytut Edukacji Narodowej”. 

     Tak jak ptaki powietrzne gnieżdżą się w cieniu wielkich gałęzi wyrosłego z 

ewangelicznego ziarnka gorczycy drzewa, tak do Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych 

lgną ludzie. Badania przeprowadzone wśród słuchaczy Radia Maryja (w 1995 roku), 

wskazują na przemianę ich religijności (58,38%), w tym: pogłębienie osobistej modlitwy 

(18,1%), wiary (13,23%), życia religijnego (9,88%), duchowości (9,78%), rozmodlenie 

rodziny (5,11%). Słuchanie tej rozgłośni spowodowało pozytywne zmiany w osobowości u 

43,03 % badanych. U 10,58% z nich nastąpiło przełamanie depresji życiowej, u 7,05% 

zmiana atmosfery w rodzinie na lepszą, u 6,34% rezygnacja z innych mass mediów. Warto 

zaznaczyć, że to badania były przeprowadzone dawno, bo w 1995 roku. Widać jak Radio 

Maryja czyni wiele dobra. Dlaczego więc jest atakowane?  

     Katolicka rozgłośnia z Torunia wyzwala różne emocje. Od entuzjazmu i akceptacji, aż po 

nienawiść i pogardę. Z obserwacji wynika, iż negatywne postawy występują wśród osób, 
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które Radia Maryja nie słuchają w ogóle, a swoją wiedzę o nim czerpią jedynie z 

mainstreamowych mediów, wrogo usposobionych do chrześcijańskiej wiary i moralności.  

     Przeciwko katolickiej rozgłośni prowadzona jest systematyczna kampania 

dezinformacyjna. Radio Maryja stało się przedmiotem ataków medialnych i politycznych. 

Przede wszystkim ze strony mediów lewicowych oraz tych, które w szczególny sposób 

tworzą ówczesny establishment dyskursu publicznego, takich jak „Gazeta Wyborcza”, która 

bardzo szybko wytwarza wyjątkowo ostry, negatywny stereotyp Radia Maryja.18 Na 

widoczne sukcesy ewangelizacyjne katolickiej rozgłośni z Torunia z coraz większym 

zaniepokojeniem reaguje także tygodnik „Wprost”. Przedstawia ją, jako wyraz rzekomych 

niezwykle niebezpiecznych działań odśrodkowych w Kościele, grożących nieuchronną 

„schizmą”.   

     Medialny atak na Radio Maryja nie ogranicza się tylko do pojedynczych tytułów 

prasowych. Dziesiątki tysięcy jadowitych napaści prasowych i podobnych im ataków 

telewizyjno – radiowych najlepiej pokazują skalę nienawiści do Radia Maryja, żywionej w 

kręgach lewacko – liberalnych. Wobec Radia Maryja prowadzone są zorganizowane działania 

medialne o charakterze propagandowym. Telewizyjno – radiowe autorytety, które przez lata 

budują swój wizerunek tolerancyjnych i postępowych aniołów, w jednej chwili na dźwięk 

nazwy rozgłośni zrzucają z siebie anielską maskę, ujawniając swoje prawdziwe oblicza. 

Sprawa jest o tyle ciekawa, że skoro – jak się twierdzi – mamy do czynienia ze zwykłą 

„bigoterią i zabobonem”, to przecież nie ma powodu do zdenerwowania. Jednak mimo 

wszystko organizowana jest szeroko zakrojona akcja dezinformacyjna, mająca na celu 

zdyskredytowanie Radia Maryja w oczach opinii społecznej.  Mało, kto przypuszczał, że 

nieznana katolicka rozgłośnia z Toruniu zyska tak wielką popularność, stając się jednocześnie 

jedną z najbardziej atakowanych instytucji w Polsce.    

     Tylko na koniec roku 2005 w archiwum Radia Maryja znalazło się 359 tytułów prasowych 

w których ukazywały się artykuły dotyczące Radia Maryja. (281 tytułów prasy polskiej i 78  

zagranicznej.) Artykuły w nich zamieszczone były w większości atakujące i dyskredytujące 

katolicką rozgłośnie z Torunia. Należy też pamiętać, że były one multiplikowane poprzez cały 

system masowej komunikacji. Nie tylko prasę. Ale także, radio, telewizje, Internet.  

     Hamuje. „Octavia” dobrze trzyma się drogi. Jesteśmy na miejscu. Parking przed hotelem 

„Europejskim”. Obok Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście. Dziś jednak idę w odwrotnym 

                                                 
18 Według badań socjologów z Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1998 -2006 „Gazeta Wyborcza” 
kształtowała negatywny stereotyp wobec Radia Maryja. 
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kierunku. Park Saski. Mijam Grób Nieznanego Żołnierza. Towarzyszy mi wzrok 

wartowników. I pytanie:, „Dlaczego Radio Maryja jest atakowane…?”  
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Dzień 5. 

     Wczoraj wstąpiłem do Seminarium. Nie, nie na stałe. W odwiedziny do Braci Serca 

Jezusowego. CFCI. Tam jest Betania. Jest dom, jest miejsce pracy i miejsce odpoczynku - 

Betania. Odpocząłem. Trzeba było, bo dziś czytam o atakach. Napisanych tylko w ciągu 9-ciu 

lat. I tylko w 7-miu z 359-ciu tytułów prasowych. Są to „Gazeta Wyborcza”, „Super 

Express”, „Rzeczpospolita”, „Trybuna”, „Wprost”, „P olityka” i „Nie”.  Dlaczego właśnie 

te gazety? Mają wspólne cechy.  

1.  Funkcjonowały na rynku od 1 stycznia 1997 do 14 kwietnia 2006 roku, czyli w okresie 

przeprowadzonych badań. 

2. Posiadają ogólnopolski zasięg.  

3. Systematycznie pisały o Radiu Maryja.  

Na początek dwa słowa o każdej z nich. 

„Gazeta Wyborcza” powstała na mocy ustaleń z peerelowską władzą przy „Okrągłym 

stole”. Po raz pierwszy ukazała się w maju 1989 roku. Średni nakład to codziennie ponad pół 

miliona egzemplarzy (581.863).19 Jeden egzemplarz czytają średnio ponad dwie osoby (2,09). 

„Super Express” powstał wiosną 1992 roku na bazie „Expresu”. Twórcą dziennika był 

członek kierownictwa „Gazety Wyborczej” Grzegorz Lindenberg. Średni nakład to 

codziennie ponad 400 tysięcy egzemplarzy (438.851).20 Jeden egzemplarz czytają średnio 

ponad dwie osoby (2,25).  

„Rzeczpospolita”. Pismo oficjalne, które w 1996 roku kupiła norweska firma „Orkla Media”. 

Średni nakład to codziennie ponad 200 tysięcy egzemplarzy (267.967).21 Jeden egzemplarz 

czytają średnio ponad dwie osoby (2,2). 

„Trybuna”.  Spadkobierczyni „Trybuny Ludu”. Ściśle związana z SLD. Średni nakład to 

codziennie ponad 100 tysięcy egzemplarzy (101.203).22 Jeden egzemplarz czytały średnio 

prawie dwie osoby (1,76). 

„Wprost”  powstał w 1982 roku w okresie PRL– u. Złą sławę zyskał miedzy innymi 

profanacją obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z Dzieciątkiem Jezus na okładce. Średni 

nakład to, co tydzień ponad 300 tysięcy egzemplarzy (344.912).23 Jeden egzemplarz czytają 

średnio ponad dwie osoby (2,06). 

                                                 
19 Badania z 2001 roku 
20 Badania z 2001 roku 
21 Badania z 2001 roku 
22 Badania z 2001 roku 
23 Badania z 2001 roku 
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„Polityka”.  Założona w 1957 roku tzw. transformację przeszła bez uszczerbku. Specjaliści 

zachodzą w głowę, jak to się stało, że to postkomunistyczne pismo utrzymało prestiż w opinii 

publicznej. Średni nakład to, co tydzień prawie 400 tysięcy egzemplarzy (370.507).24 Jeden 

egzemplarz czytają średnio prawie dwie osoby (1,93).  

„Nie”,  gazeta Jerzego Urbana. Pełen obraźliwych epitetów i wulgarnej grafiki brukowiec, 

ziejący nienawiścią do Kościoła Rzymskokatolickiego. Średni nakład to, co tydzień blisko pół 

miliona egzemplarzy (496.443).25 Jeden egzemplarz czytają średnio ponad dwie osoby (2,04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Badania z 2001 roku 
25 Badania z 2001 roku 
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Tematyka ataków. 

     W wymienionych gazetach w ciągu dziewięciu lat pisano o Radiu Maryja, dyrektorze 

rozgłośni o. Tadeuszu Rydzyku, a także na temat dzieł wyrosłych przy katolickiej rozgłośni z 

Torunia - „Telewizji Trwam”, „Naszym Dzienniku”, „Wyższej Szkole Kultury Społecznej i 

Medialnej, „Fundacji Lux Veritatis”, słuchaczach Radia Maryja, Rodzinie Radia Maryja, 

„Podwórkowych Kółkach Różańcowych”, „Zespole Wspierania Radia Maryja w służbie 

Bogu, Kościołowi i Narodowi Polskiemu”, „Instytucie Edukacji Narodowej”, „Studium 

Dziennikarskim w Toruniu”, miesięczniku „Rodzina Radia Maryja”, pielgrzymkach Radia 

Maryja, komunikatach Radia Maryja, ojcach redemptorystach - o. Zdzisławie Klafce, o. Janie 

Królu, o. Grzegorzu Moju. 
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     „Gazeta Wyborcza” od 1 stycznia 1997 do 14 kwietna 2006 roku opublikowała 1647 

informacji prasowych. 1093 o Radiu Maryja, 385 o dyrektorze Radia Maryja o. Tadeuszu 

Rydzyku i 196 na pozostałe tematy. Radio Maryja i o. T. Rydzyk łącznie są tematami 1478 

artykułów (88,3 %).      

 

Radio Maryja    
1093            
o. Tadeusz
Rydzyk   385
Pozostałe     
196
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     Dziennik „Trybuna” w okresie ponad dziewięciu lat, opublikował 1316 informacji 

prasowych. 866 o Radiu Maryja, 350 o o. T. Rydzyku i 100 na pozostałe tematy. Radio 

Maryja i o. T. Rydzyk łącznie są tematami 1216 artykułów (92,24 %). 

 
 

Radio Maryja    
866            
o. Tadeusz
Rydzyk   350
Pozostałe     
100
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     Dziennik „Rzeczpospolita”, w ciągu dziewięciu lat, opublikował 811 informacji 

prasowych. 600 o Radiu Maryja, 156 o o. T. Rydzyku i 59 na pozostałe tematy. Radio Maryja 

i o. T. Rydzyk łącznie są tematami 756 artykułów (92.75 %). 

 
 

Radio Maryja    
600            
o. Tadeusz
Rydzyk   156
Pozostałe     
59
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     Tygodnik „Nie”, w ciągu dziewięciu lat, opublikował 712 informacje prasowe. 333 o 

Radiu Maryja, 190 o o. T. Rydzyku i 189 na tematy pozostałe Na kategorię „Pozostałe” 

złożyły się między innymi: „Nasz Dziennik” 152, Rodzina Radia Maryja 21, TV TRWAM 

12, słuchacze RM 3, o. Grzegorz Moj 1. Radio Maryja i o. T. Rydzyk łącznie są tematami 523 

artykułów. 

 

 

Radio Maryja    
333           
o. Tadeusz
Rydzyk   190
Pozostałe     
189
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     Tygodnik „Polityka”, w ciągu dziewięciu lat, opublikował 492 informacje prasowe. 308 o 

Radiu Maryja, 110 o o. Tadeuszu Rydzyku, 74 na pozostałe tematy.  Radio Maryja i o. T. 

Rydzyk łącznie są tematami 418 artykułów (84, 95 %).  

 

 
 

Radio Maryja    
308          
o. Tadeusz
Rydzyk   110
Pozostałe      74
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     W tygodniku „Wprost”, podczas okresu dziewięciu lat, zostało opublikowanych 349 

informacji prasowych. 205 o Radiu Maryja, 111 o o. T. Rydzyku i 33 na pozostałe tematy. 

Radio Maryja i o. T. Rydzyk łącznie są tematami 316 artykułów (90.53%).   

 

Radio Maryja    
205        
o. Tadeusz
Rydzyk   111
Pozostałe      33
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     W dzienniku „Super Express” opublikowano 205 informacji prasowych. 104 o Radiu 

Maryja, 77 o o. T. Rydzyku i 24 na pozostałe tematy. Radio Maryja i o. T. Rydzyk łącznie są 

tematami 181 artykułów (88,29 %).   

 

 

Radio Maryja    
104            
o. Tadeusz
Rydzyk   77
Pozostałe     
24
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     Poruszana w ponad pięciu i pół tysiąca artykułów (5563) tematyka dotyczyła samego 

Radia Maryja (63,07%), jego dyrektora o. Tadeusza Rydzyka (24,78%) i pozostałych dzieł 

wyrosłych przy katolickiej rozgłośni z Torunia (12,15%). 

 
 
 

Radio Maryja    
3509      
o. Tadeusz
Rydzyk   1379
Pozostałe     
675
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     Jak więc widać lwia część tematyki dotyczyła samego Radia Maryja i jego dyrektora o. 

Tadeusza Rydzyka. 

RM i o. T. R.    
4888    
Pozostałe     
675
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Metody dezinformacji.  

     Chwyty i metody dezinformacji, jakich używano wobec Radia Maryja były rozmaite. 

Jednym z przykładów jest faktoid o maybachu.26 Został wymyślony na potrzeby kampanii 

dezinformacyjnej prowadzonej tuż po Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. 

Przyjazd kilkuset tysięcy słuchaczy był wielkim sukcesem, który prasa tzw. głównego nurtu 

chciała przykryć. Zastosowano, więc system dezinformacji określany, jako „śmiecenie 

informacją”. Właśnie „metoda przykrycia” jest jednym klasycznych z jego przykładów W 

odpowiednim momencie podrzucono sensacyjny temat by odwrócić uwagę od Pielgrzymki 

Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę i przykryć oraz usunąć ze strefy zainteresowania to, że 

była ona wielkim sukcesem i wzięło w niej udział kilkaset tysięcy ludzi. 

     Faktoid o maybachu opublikowano, aż w pięciu z siedmiu czytanych przez nas tutaj gazet. 

Zadziałał „rezonans medialny”. Kilku pośredników rozpowszechniało i wzmacniało 

kłamstwo.27 To właśnie ten „krzyk” mediów umożliwił rozprzestrzenianie się dezinformacji o 

maybachu na ogromną skalę. Odbyło się to tak. 

    W sobotnio – niedzielnym wydaniu z 17/18 lipca 2004 roku, tydzień po XIII – tej 

Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę w „Gazecie Wyborczej” opublikowano 

artykuł „Maybach z Torunia jak potwór z Loch Ness”. Nad tytułem umieszczono zdjęcie 

nowoczesnego czarno – bordowego samochodu i tekst: „O. Rydzyk dementuje”. Pod tytułem 

słowa. „To robota wrogów Kościoła, brutalny atak na mnie i Radio Maryja – tak szef Radia 

Maryja skomentował medialne doniesienia, jakoby jeździł najdroższym seryjnym samochodem 

świata. To była najbardziej elektryzująca wiadomość tygodnia: na ulicach Torunia widziano 

ekskluzywnego maybacha na wrocławskich numerach, za kierownicą miał rzekomo siedzieć 

sam ojciec Rydzyk. Model podstawowy tego samochodu kosztuje 1,6 mln zł, a wyposażony w 

pancerne szyby i kuloodporne blachy – 4,5 mln. W Radiu Maryja i w firmie Daimler Chrysler 

produkującej Maybacha urywały się telefony, pod siedzibą toruńskiej rozgłośni z aparatami 

czaili się fotoreporterzy z całej Polski. We wrocławskim wydziale komunikacji rozkładali 

ręce: – Żadnego maybacha nie zarejestrowano. Zwrócilibyśmy uwagę. Taki samochód się 

pamięta. W czwartkową noc o superauto zapytali ojca dyrektora wprost słuchacze. Po 

                                                 
26 Twórcą tego terminu był powieściopisarz Norman Mailer, który zdefiniował go, jako „fakt, który nie istnieje 
przed pojawieniem się w czasopiśmie lub gazecie”. Faktoid to po prostu stwierdzenie faktu, które nie jest 
poparte materiałem dowodowym zwykle, dlatego, że fakt ten jest nieprawdziwy albo, że nie można uzyskać 
materiału dowodowego na poparcie tego stwierdzenia. Faktoidy są tak przedstawiane, że w świadomości 
czytelników zostają uznane za prawdę. W Polsce używa się zwrotu „fakt medialny”. Niezależnie od tego, czy 
przekazuje prawdę czy fałsz, pozostawia w świadomości ludzi pewien ślad, który trudno jest wymazać 
sprostowaniem. 
27 IV cecha dezinformacji sformułowana przez Vladimira Volkoffa. 
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północy, o. Rydzyk zapewnił, że o istnieniu maybacha dowiedział się z mediów, a sam na 

pewno takiego wozu nie ma”. Artykuł jest podpisany anonimowo „DAC, CAJ Toruń”.  

     Główną zastosowaną tu metodą dezinformacji jest „niesprawdzalna niezgodność z 

prawdą”. Wiadomość jest całkowicie fałszywa. Nie można jej zweryfikować. „Na ulicach 

Torunia widziano ekskluzywnego maybacha na wrocławskich numerach, za kierownicą miał 

rzekomo siedzieć sam ojciec Rydzyk”. Pytanie. Kto, kiedy i gdzie widział samochód? W 

artykule nie ma świadków. Nie ma też żadnego zdjęcia. Z wyjątkiem zdjęcia pustego 

samochodu.  Jedyną weryfikowalną informacją jest cena nowego maybacha.  

„Gazeta Wyborcza” rozbudza wyobraźnie czytelników. „To była najbardziej elektryzująca 

wiadomość tygodnia: na ulicach Torunia widziano ekskluzywnego maybacha”. Nie 

przedstawia jednak żadnych konkretnych faktów. Cel jest prosty. Wzbudzić sensację i 

ciekawości czytelnika. „W Radiu Maryja i w firmie Daimler Chrysler produkującej 

Maybacha urywały się telefony, pod siedzibą toruńskiej rozgłośni z aparatami czaili się 

fotoreporterzy z całej Polski”. Wnioski? Maybach jest w Toruniu, ponieważ w innym 

wypadku nie byłoby „czających się dziennikarzy” i „urywających się telefonów.” To 

kreowanie plotki28 i mitu.29  

     Cóż musiało się stać, że czaili się dziennikarze? To uruchomia wyobraźnię. Jeśli jest coś 

bulwersującego, to uwagą odbiorców sterują nie przemyślenia, a emocje. Odbiór informacji 

dominują i narzucają uczucia - zaskoczenie, zaintrygowanie, niedowierzanie. Nawet wtedy, 

gdy insynuacja jest szyta „grubymi nićmi”, a więc gdy zamiar skompromitowania kogoś i 

zaszkodzenia mu jest aż nadto widoczny, sama sensacyjność sprawy czy zarzutu czyni ją 

nośną. Nikt nie lekceważy wystrzałów z wielkiej armaty. Wszyscy zajmują się aferą, która ma 

być aferą.  

      Artykuł o maybachu opiera się na drugiej charakterystycznej cesze dezinformacji 

sformułowanej także przez Vladimira Volkoffa.  Chodzi o wykorzystanie pewnych mód i 

tendencji, które już „wiszą w powietrzu”. „Gazy bojowe stosuje się wówczas” - mówi 

Volkoff, gdy wieje przychylny wiatr. Podobnie jest z dezinformacją. Obiekt dezinformacji 

powinien być w jakiejś mierze współodpowiedzialny za kłamstwo, któremu chce się go 

poddać, za wywołany w nim stan ducha. Trzeba, zatem dostosować dezinformację do 

obranego obiektu. W tym konkretnym przypadku dezinformacja „Gazety Wyborczej” może 

                                                 
28 Plotka jest potajemnym („na ucho”, „z ust do ust” lub „w sekrecie”) przekazywaniem niesprawdzonych 
informacji i opinii działających na niekorzyść kogoś trzeciego. Źródłem plotki jest ciekawość, która pobudza 
wyobraźnię. Plotka rodzi się w związku ze sprawami nieznanymi, obcymi, trudno uchwytnymi. Posługuje się 
niedomówieniem i informacją częściową, a istniejące luki uzupełnia fantazją.    
29 Mit to pogląd, który nieistniejącym wydarzeniom i zjawiskom nadaje pozory niewzruszonej prawdy. 
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wzbudzać w czytelnikach zazdrość, „dlaczego ja tyle pracując nie mam nowego samochodu, a 

ksiądz jeździ tak drogim autem?” Czytelnicy, zazdroszcząc wirtualnego maybacha, 

uruchamiają w sobie emocje, co powoduje zanik myślenia. W efekcie sami będą taką 

dezinformację powielali. W artykule o maybachu w „Gazecie Wyborczej” wobec dyrektora 

Radia Maryja zastosowano także dyskredytację moralną. Zmierza ona do wywołania 

nieufności lub negatywnego uprzedzenia do człowieka, który ma w oczach odbiorców stać się 

szkodnikiem, osobnikiem nieodpowiedzialnym, a co najmniej podejrzanym moralnie. 

     Co w tym temacie inne gazety? 

16 lipca 2004 roku w „Super Ekspresie” ukazał się tekst „Czy to jest bryka ojca Rydzyka?” 

Patryk Tryzubiak z Torunia pisał: „Majbach, najdroższe seryjne auto świata, ma należeć do 

szefa Radia Maryja Tadeusza Rydzyka”.  

     Artykuł z 24 lipca 2004 roku w „Polityce” zatytułowany „May(be)bach”. W tytule 

sugestia fikcyjnych faktów, które nie są potwierdzone w samym artykule. Jasny przykład 

dezinformacji przez tytuły. Pierwsze trzy litery nazwy samochodu Maybach, w połączeniu z 

angielskim czasownikiem to be – be tworzy angielskie słowo – maybe (być może). Tytuł 

można przetłumaczyć: „być może Maybach”. W tekście autor o inicjałach K. L. pisze: 

„Sezon, jak wiadomo, jest ogórkowy, ale z łamów prasy nie straszy potwór z Loch Ness, ale 

Tadeusz Rydzyk, jako domniemany kierowca. Wieść gminna niesie, że ojciec dyrektor nie 

prowadzi, jak jego wyznawcy, zdezelowanego malucha, podtatusiałego Wartburga ani nawet 

nieskorodowanego przez lata eksploatacji Trabanta, ale ni mniej, ni więcej tylko Maybacha, 

czyli najdroższy seryjnie produkowany samochód świata (360 tys. Euro – 1,5 mln zł). (...) 

Ojciec Rydzyk twierdzi, że nie wie nawet, co to jest Maybach, ale przecież nie każdy musi 

wiedzieć, czym jeździ, zwłaszcza, jeśli samochód ma 6,17 m długości, a więc trzeba daleko 

chodzić, żeby odczytać plakietkę z marką.”   

     Tekst z 29 lipca 2004 roku w „Nie” pod tytułem „Osiołek z ABS”. Na wstępie język 

charakterystyczny dla urbanowskiego tygodnika. „Obiegła naród nowina z «Gazety 

Pomorskiej», że tata Rydzyk, prawdopodobnie kolejne wcielenie świętego Maksymiliana 

Kolbego, podróżuje Maybachem – samochodem koncernu Daimler – Chrysler”.   

     8 listopada 2004 roku. Artykuł w „Trybunie”. „Maybach bez Rydzyka”. Autor podpisany 

anonimowym skrótem DNT pisze: „Targi Motor Show 2004, jedna z największych imprez 

branżowych w kraju (...)Pokazano nawet maybacha – najdroższy samochód świata. Niestety, 

prezentacja odbyła się bez ojca Rydzyka z Radia Maryja, który według plotek, jeździ takim 

wozem.”    
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     Tak, więc poczytaliśmy „Gazetę Wyborczą”, „Super Express”, „Nie”, „Politykę” i 

„Trybunę.”  

A jakie działania dezinformacyjne wobec Radia Maryja stosowały „Wprost” i 

„Rzeczpospolita”? 

     W artykule z 24 października 2001 roku opublikowanym we „Wprost” pod tytułem 

„Hitlerowskie numery” Jerzy Sławomir Mac piał o neonazistach.  Nagle w tekście pojawia się 

zdanie dotyczące Radia Maryja: „Do tej symboliki odwołuje się m. in. Polska kapela 

Konkwista 88, przygrywająca zlotom Narodowego Odrodzenia Polski i innym 

neonazistowskim spędom. Grupa legalnie koncertuje, wydaje w wielkich nakładach płyty i 

dostaje wspaniałe recenzje w prasie prawicowo radykalnej oraz na antenie Radia Maryja”.  

Mac użył czarnej propagandy. Polega ona na kłamaniu w sposób zamierzony, nigdy przez 

przypadek lub niedopatrzenie. Technika działania jest prosta i bardzo bezczelna. Najprostsza i 

najskuteczniejsza „czarna propaganda” operacja polega na napluciu komuś do zupy, wołając 

przy tym Heil Hitler. Mac oskarża katolickie radio o promowanie neonazistowskiego zespołu. 

To dyskredytacja perfidna. W tym jednym zdaniu pojawia się także „niesprawdzalna 

niezgodność z prawdą”, czyli wiadomość całkowicie fałszywa, której nie można 

zweryfikować.  

     W maju 2004 roku na łamach gazety „Rzeczpospolita” pojawił się tekst pod tytułem 

„Rozumieć diabła”, w którym Paweł Huelle w niewybrednych słowach zaatakował księdza 

prałata Henryka Jankowskiego. Huelle pisał: „Zazwyczaj odpowiadam – zgodnie z prawdą, – 

że kapłan ten zupełnie nie rozumie Ewangelii i przeciwstawia się ostentacyjnie nauczaniu 

papieża. Że jest po prostu mutacją polskiego endeka z moczarowską, komunistyczną fobią 

plucia na obcego: Żyda, pedała, euroentuzjasty. Że to chory człowiek, nieszczęśliwy w 

gruncie rzeczy i potłuczony, który polskość wymieniłby w każdej chwili na dowolny paszport – 

volksdeutscha, Irakijczyjka czy Rosjanina – gdyby szły za tym piękne szaty, nowe limuzyny, 

tytuły i ordery - przypinane do jego białego, przypominającego styl pułkownika Kadafiego 

munduru, w który ksiądz prałat tak lubi się przywdziewać”. 

Cały tekst ma 53 zdania. Huelle wplata weń jedno, dyskredytujące Radio Maryja i „Nasz 

Dziennik.” „Nie idzie mi także o polityczny folklor znany aż nazbyt dobrze z fal Radia Maryja 

i szpalt „Naszego Dziennika” – popierających światowy, w tym także muzułmański 

terroryzm.”  

To typowy przykład dyskredytacji manipulatorskiej. Ma ona uniemożliwi ć Radiu Maryja i 

„Naszemu Dziennikowi” pozyskiwanie zwolenników. A odbiorcom, potencjalnym 
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zwolennikom, bezstronne, nieuprzedzone zapoznanie się z ideami, poglądami w ich 

oryginalnej i nieskażonej postaci. 

Taka taktyka ma zakłócić komunikację między Radiem Maryja i „Naszym Dziennikiem” a 

daną zbiorowością. Wyłącza myślenie odbiorców przez wytwarzanie wokół Radia Maryja 

nieufności, podejrzliwości oraz atmosfery obcości.  

Huelle stosuje także tzw. kryminalizację działalności przeciwnika. Przedstawia czyny Radia 

Maryja i „Naszego Dziennika”, jako przestępcze, podejrzane, w klimacie afer czy nadużyć.   

Służy temu epitet o popieraniu terroryzmu, który jak powszechnie wiadomo jest jednym z 

najgroźniejszych przestępstw.   
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Systematyczność ataków. 

     Wszystkie gazety teksty na tematy związane z Radiem Maryja drukowały systematycznie.   

„Gazeta Wyborcza” (1 maj 1997 - 14 kwietnia 2006 r.)  

 
ROK          1997 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

BADANY TYTUŁ 
PRASOWY 

          

„Gazeta  
Wyborcza”   164 253 119 119 89 101 115 112 369 206 
 

  

   W „Gazecie Wyborczej” jeden tekst ukazywał się średnio, co drugi dzień. Świadczy to o 

dużej częstotliwości ukazywania się publikacji dotyczących Radia Maryja i zarazem dużej 

skuteczności zaszczepiania o nim negatywnych stereotypów. Trzeba też pamiętać, że „Gazeta 

Wyborcza” nie wychodzi codziennie, a 6 razy w tygodniu, z pominięciem dni świątecznych. 
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„Nie” 

 
ROK          1997 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

BADANY TYTUŁ 
PRASOWY 

          

„Nie” 
warto ść „N” 9 145 81 96 84 87 57 48 72 33 

 

 

 

     „Nie” średnio raz na tydzień publikowało 1,52 informacji prasowej dotyczącej Radia 

Maryja. Świadczy to o bardzo dużej częstotliwości ukazywania się publikacji dotyczących 

Radia Maryja i zarazem dużej skuteczności zaszczepiania o nim negatywnych stereotypów.      
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„Polityka” 

ROK          1997 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

BADANY TYTUŁ 
PRASOWY 

          

„Polityka” 
warto ść  „P” 65 71 50 42 42 53 35 26 66 39 
 

 

 

 

 

 
 

 

     „Polityka” średnio raz na tydzień publikowała 1,04 informacji prasowej dotyczącej Radia 

Maryja. Świadczy to o bardzo dużej częstotliwości ukazywania się publikacji dotyczących 

Radia Maryja i zarazem bardzo dużej skuteczności zaszczepiania o nim negatywnych 

stereotypów.            
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„Trybuna”  

ROK          1997 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

BADANY TYTUŁ 
PRASOWY 

          

„Trybuna” 
warto ść „T” 216 323 121 114 112 101 72 38 137 64 
 

 

 

     W „Trybunie” średnio każdego dnia publikowano 0,39 informacji prasowej dotyczącej 

Radia Maryja. Jeden tekst związany z katolicką rozgłośnią z Torunia ukazywał się średnio, co 

trzy dni. Świadczy to o średniej częstotliwości ukazywania się publikacji dotyczących Radia 

Maryja i średniej skuteczności zaszczepiania o nim negatywnych stereotypów.       
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„Wprost” 

 
ROK          1997 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

BADANY TYTUŁ 
PRASOWY 

          

„Wprost” 
warto ść „W” 49 63 26 25 20 42 17 13 52 38 
      

 

 

 
 

     We „Wprost” średnio każdego tygodnia publikowano 0,73 informacji prasowej dotyczącej 

Radia Maryja. Średnio, więc co dwa tygodnie ukazywało się 1,5 publikacji prasowej 

dotyczącej katolickiej rozgłośni z Torunia. Świadczy to o średniej częstotliwości ukazywania 

się publikacji dotyczących Radia Maryja i średniej skuteczności zaszczepiania o nim 

negatywnych stereotypów.            
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„Rzeczpospolita” 
 
ROK          1997 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

BADANY TYTUŁ 
PRASOWY 

          

„Rzeczpospolita” 
warto ść „R” 21 86 34 66 69 117 92 63 165 98 
 

      

 

 
     W „Rzeczpospolitej” średnio, każdego dnia można było przeczytać 0,25 informacji 

prasowej dotyczącej Radia Maryja. Czyli jeden tekst związany z katolicką rozgłośnią z 

Torunia ukazywał się średnio, co cztery dni. Świadczy to o średniej częstotliwości 

ukazywania się publikacji dotyczących Radia Maryja i średniej skuteczności zaszczepiania o 

nim negatywnych stereotypów. Należy też wspomnieć, że na łamach „Rzeczpospolitej” 

ukazywały się czasem publikacje, które czytane odrębnie nie powinny wpisywać się w 

kształtowany negatywny wizerunek Radia Maryja (44 takie publikacje). Jednak włączone w 

zbiór 811 informacji prasowych, które w ciągu badanego okresu opublikowała 

„Rzeczpospolita”, zatracały swój pozytywny wydźwięk, stając się elementami stwarzającymi 

pozory obiektywizmu dla pozostałej większości informacji prasowych wpisujących się w 

proces kształtowania negatywnych postaw wobec Radia Maryja.       
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     „Super Ekspres” 

ROK          1997 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

BADANY TYTUŁ 
PRASOWY 

          

„Super Ekspres” 
Wartość „S” 16 17 4 18 11 20 21 16 47 35 
 

      W „Super Ekspresie” średnio każdego dnia publikowano 0,06 informacji prasowej 

dotyczącej Radia Maryja. Jeden tekst związany z katolicką rozgłośnią z Torunia ukazywał się 

średnio, co siedemnaście dni. Świadczy to o mniejszej niż w innych pismach częstotliwości 

ukazywania się publikacji dotyczących Radia Maryja i skuteczności zaszczepiania o nim 

negatywnych stereotypów.            

      

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1997 (1
maja)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  2006 (14
kwietnia)

Wartość "S" - dziennik "Super Express"



- 64 - 
  

     ROK          1997 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Kumulacja siedmiu 
tytułów prasowych 

          

 540 958 435 480 427 521 409 316 908 513 
 

 

 

     W każdym roku dezinformacja rozpowszechniana na łamach każdej z siedmiu gazet 

kumulowała jednolity negatywny stereotyp o Radiu Maryja, który był systematycznie 

zaszczepiany w świadomości czytelników. W „Gazecie Wyborczej” średnio, co drugi dzień 

ukazywała się jedna informacja prasowa dotycząca Radia Maryja, w „Trybunie” co niecałe 

trzy dni, w „Rzeczpospolitej” co cztery, zaś w „Super Ekspresie” średnio co siedemnaście 

dni. Natomiast tygodniki średnio na tydzień publikowały: „Nie” – 1,52 informacji prasowej 

dotyczącej Radia Maryja, „Polityka” – 1,04, „Wprost” – 0,73.  

     Artykuły pojawiały się permanentnie (średnio 1,68 informacji na dobę). Przytłaczająca ich 

większość pogłębiała negatywny wizerunek Radia Maryja (z wyjątkiem 44 publikacji 

pochodzących z „Rzeczpospolitej”.)   

     Mamy tu do czynienia z bardzo dużą częstotliwością ukazywania się tych publikacji 

prasowych i bardzo dużą skutecznością zaszczepiania ludziom negatywnych stereotypów o 

Radiu Maryja. 
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„Rezonans medialny”. 

     Na czym w ogóle polega rezonans? Najlepiej zilustruje to wojsko i most. Jeśliby oddział 

wojska szedł po moście rytmicznie, noga w nogę, równo, krokiem marszowym to konstrukcja 

zaczęłaby rezonować - drżeć, kołysać się, wibrować, co doprowadziłoby do jej zniszczenia. 

Dlatego oddział wojska po moście nigdy nie pomaszeruje. Odwrotnie niż większość mediów. 

Wiele pism, gazet, portali internetowych, stacji radiowych czy telewizyjnych w większości 

tematów „maszeruje noga w nogę”. W tematyce dotyczącej Radia Maryja idą wybitnie 

rytmicznie. Mechanizm jest bardzo prosty. Jedno z mediów podaje „krok”, inne do niego 

dołączają, wprawiając w drżenie i niesamowite wibracje umysły czytelników. Ten most 

mający łączyć ludzi z rzetelną informacją, z prawdą, cały się trzęsie.  

     Właśnie tak robiły czytane przez nas gazety. Publikując informacje prasowe dotyczące 

Radia Maryja, wchodziły ze sobą w rezonans medialny. Spełniały tym samym funkcję 

pośredników dezinformacji. Rezonans występował w momencie, gdy co najmniej, dwie 

gazety zwiększały publikacje tekstów dotyczących Radia Maryja. Ale były też przypadki 

zwiększania częstotliwości przez trzy, cztery, pięć, sześć, a nawet wszystkich siedem 

badanych tytułów jednocześnie. Najlepiej widać to na wykresach. 
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1 maj 1997 - 31 grudzień 1997 
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1999 rok 
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2000 rok 
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2001 rok 
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2002 rok 
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2003 rok 
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2004 rok  
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2005 rok 
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1 styczeń - 14 kwiecień 2006 rok 
 
 

 
 

             

 

0

10

20

30

40

50

60

70

stycze ń luty marzec kwiecie ń

Gazeta wyborcza

Nie

Polityka

Rzeczpospolita

Super Express

Trybuna

Wprost



- 76 - 
  

Od 1 maja 1997 do 14 kwietnia 2006 roku. 
 

 
        

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gazeta wyborcza

Rzeczpospolita

Super Ekspres

Trybuna

Nie

Polityka

Wprost



- 77 - 
  

Skala ataków. 

     Największa liczba ataków ukazała się na łamach „Gazety Wyborczej” 1647. Potem: 

2).  „Trybuna” –              1298; 

3).  „Rzeczpospolita” –     811; 

4).  „Nie” –                        712; 

5).  „Polityka” –                489; 

6).  „Wprost”  –                345; 

7). „Super Express” –      205; 

       

     „Gazeta Wyborcza” pisała o Radiu Maryja 1674 razy. Mnożąc to przez średni nakład, 

czyli 581.863 egzemplarzy daje 974.038.662 egzemplarze.  

Słownie: Dziewięćset siedemdziesiąt cztery miliony, trzydzieści osiem tysięcy, sześćset 

sześćdziesiąt dwa egzemplarze. 

     Skala ogromna. Prawie miliard egzemplarzy z treściami kształtującymi negatywny 

stereotyp Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych. A to tylko ilość sztuk, wydawanych 

tylko przez dziewięć lat. Ilu ludzi musiało to czytać, skoro jeden egzemplarz „GW” 

statystycznie czytają ponad 2 osoby (2,09)? 

I dalej.  

„Trybuna”                  133.183.148    szt.                      (1,76)  

 „Rzeczpospolita”.      206.602.557.   szt.                      (2,2) 

„Nie”.                           353.467.416.   szt.                      (2,04) 

„Polityka”.                  182.289.444.    szt.                      (1,93) 

„Wprost”.                   120.374.288     szt.                      (2,06) 

„Super Express”.        89.964.455       szt.                     (2,25) 

RAZEM           2.059.919.970      szt.       (2,04) 

 

Słownie:  

Dwa miliardy, pięćdziesiąt dziewięć milionów, dziewięćset dziewiętnaście tysięcy, dziewięćset 

siedemdziesiąt egzemplarzy. 

Każdy z nich czytany średnio przez 2 osoby (2,04).  

     Gdybyśmy ułożyli te egzemplarze obok siebie, stworzyłyby dystans długości ponad 

miliona kilometrów!!!30 Czyli można by nimi obłożyć dookoła świat, przynajmniej 25 razy!      

                                                 
30 Przy założeniu, że średnia szerokość jednego egzemplarza gazety wynosi 50 cm. 
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Jeśli położylibyśmy jeden na drugim to wyrosłaby góra o wysokości ponad 10 tysięcy 

kilometrów!!!31 Ile to pięter w bloku? Ponad 3 miliony 333 tysiące 333! Piętra! Szok. Dla 

porównania najwyższy wieżowiec świata Burdż Chalifa ma „tylko” 163 piętra użytkowe.   

     A my wciąż przecież mówimy tylko o egzemplarzach siedmiu tytułów prasowych, 

drukowanych tylko w ciągu dziewięciu lat. Warto tu zaznaczyć, że w archiwum Radia Maryja 

na koniec roku 2005 znalazło się 359 tytułów (281 prasy polskiej i 78 zagranicznej), w 

których ukazywały się artykuły atakujące Radio Maryja. A dodać do tego cytowalność w 

telewizjach, rozgłośniach radiowych, Internecie?  

     Ale to jeszcze nie koniec. Ta praca potwierdza, że przeciwko Radiu Maryja stosuje się 

dezinformacje. Potwierdziły się wszystkie cztery jej cechy sformułowane przez profesora 

Vladimira Volkoffa.  

1. Dezinformacja wobec Radia Maryja jest stosowana na tłumach (miliardy egzemplarzy),  

2. Dezinformacja wobec Radia Maryja jest stosowana z prądem (spreparowana historyjka o 

maybachu jest tylko jednym z wielu przykładów),  

3. Dezinformacja wobec Radia Maryja w tym przypadku trwała nieprzerwanie i długo (9 lat),  

4. Dezinformacja wobec Radia Maryja działa, poprzez co najmniej kilku pośredników 

(rezonans medialny)  

     Co więcej, ataki się nie skończyły. Trwają i przybierają na sile. Pokrzepieniem w tej 

„Drodze Krzyżowej” są słowa i gesty, jakie do Rodziny Radia Maryja kierowali i kierują 

następcy Świętego Piotra -  Jan Paweł II i Benedykt XVI.  

     Już podczas pierwszej pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Rzymu 23 III 1994 roku 

Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: „Ju ż dzisiaj można to powiedzieć, że cenny wkład 

Radia «Maryja» w dzieło nowej ewangelizacji buduje rodzinę «Bogiem Silną», 

wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie do «cywilizacji miłości». Radio 

«Maryja» wskrzesza tradycję Godzinek – w tej tradycyjnej formie kultu Matki Bo żej, 

Jej Niepokalanego Poczęcia. Wieczorem zaś, gromadzi rodziców i dzieci na wspólnej 

modlitwie różańcowej, przy Apelu Jasnogórskim. (...)  Życzę Radiu «Maryja» dalszego 

rozwoju, aby zasięgiem swego działania objęło cała Polskę. A może trzeba trochę wyżej 

podnieść poprzeczkę i powiedzieć, ażeby sięgnęło do Rzymu, albo do Chin, a 

przynajmniej na Syberię. Niech Wasze Radio służy prawdziwej informacji, przepojonej 

miłością i opartej na sprawiedliwości. Niech przyczynia się do kształtowania ludzkich 

sumień w duchu nauki Chrystusa. Was Wszystkich, Wasze apostolstwo oddaję w opiekę 

                                                 
31 Przy założeniu, że średnia grubość jednego egzemplarza gazety wynosi 5 mm. 
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Najświętszej Maryi Panny, którą czcimy, jako Gwiazdę Ewangelizacji: «Maryjo 

wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinach próby, abyśmy dochowując wierności 

Bogu i człowiekowi, umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru umysłom i 

sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Maryjo, 

Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas!» Prowadź Radio «Maryja» i bądź jego 

Opiekunką!”.  

    W trakcie II Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Rzymu 29 III 1995 roku, Jan Paweł II 

powiedział: „Matce Naj świętszej zawierzam dalszą działalność i apostolstwo Radia 

Maryja.  Niech rozwija się ono i przyczynia do utrwalenia tu na ziemi cywilizacji prawdy 

i miłości, zgodnie z wolą Boga i dla jego chwały”. Papież opuszczając Plac Świętego Piotra 

zwrócił się powtórnie do Rodziny Radia Maryja: „My ślę, że macie wiele do zrobienia w 

Polsce! Wiele do zrobienia! Przez modlitwę codzienną, przez gruntowanie, pogłębianie 

wiary, przez wpływ na rodziny, przez wpływ na młodzież! Ja Panu Bogu dziękuj ę 

codziennie, że jest w Polsce takie Radio, i że się nazywa Radio Maryja!”.     

     W czasie III pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Rzymu 18 IV 1996 roku Papież złożył 

katolickiej rozgłośni z Torunia życzenia i podziękowania: „Radiu Maryja życzę, aby 

odważnie głosiło Ewangelię słowem i czynem, aby rozprzestrzeniało na falach eteru 

Chrystusowe orędzie życia, które jest zawsze orędziem prawdy, miłości i solidarności. 

Równocześnie dziękuj ę Radiu Maryja za to wielorakie i ofiarne zaangażowanie się w 

apostolstwo słowa, które dzisiaj jest tak bardzo ważne i tak bardzo potrzebne w naszym 

kraju. (...) Nigdy się nie spodziewała Matka Boska, że będzie mówiła przez radio. Bóg 

zapłać!”.  

     W trakcie IV Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Rzymu 16 X 1997 roku Jan Paweł II 

powiedział: „Wielki jest wkład waszego Radia w dzieło ewangelizacyjne. Dzięki waszym 

transmisjom myśl o Bogu dociera do wielu ludzi i środowisk w Polsce, a także poza jej 

granice oraz inne kontynenty”.   

     W czasie nabożeństwa czerwcowego w Toruniu 7 VI 1999 roku, papież zwrócił się do 

słuchaczy i pracowników rozgłośni: „Raduje się obecnością słuchaczy Radia Maryja, 

które ma swą siedzibę w Toruniu, (...) Wszystkim słuchaczom i pracownikom życzę tej 

radości jaka płynie ze zwiastowania dobrej nowiny. Niech Maryja, Gwiazda Nowej 

Ewangelizacji prowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów ”.   

     Także następca Jana Pawła II zwraca się do Rodziny Radia Maryja.  

     1 XII 2012 roku Ojciec Święty Benedykt XVI wystosował przesłanie na XX rocznicę 

powstania Radia Maryja, w którym na ręce Ojca Prowincjała przesłał pozdrowienie i 
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Apostolskie Błogosławieństwo Założycielowi i Dyrektorowi Radia, Ojcu Tadeuszowi 

Rydzykowi, wszystkim pracownikom duchownym i świeckim, wolontariuszom oraz tym, 

którzy za przyczyną tej katolickiej rozgłośni znajdują umocnienie w wierze na drodze do 

spotkania z Bogiem. 

Przesłanie Ojca Św. Benedykta XVI, z okazji XX rocznicy powstania Radia Maryja 
 

 

Wielebny Ojciec Prowincjał Janusz Sok, C.S.S.R. 

Przełożony Warszawskiej Prowincji Redemptorystów 

Ojciec Święty Benedykt XVI, łącząc się duchowo z uczestnikami uroczystości 20-lecia Radia 

Maryja, za moim pośrednictwem przesyła na ręce Ojca Prowincjała pozdrowienie i 

Apostolskie Błogosławieństwo Założycielowi i Dyrektorowi Radia, Ojcu Tadeuszowi 

Rydzykowi, wszystkim pracownikom duchownym i świeckim, wolontariuszom oraz tym, 

którzy za przyczyną tej katolickiej rozgłośni znajdują umocnienie w wierze na drodze do 

spotkania z Bogiem. 

Radio Maryja zostało erygowane przez Biskupa Chełmińskiego w Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 1991 roku w Toruniu. W tym 

niełatwym dla waszego Kraju okresie odejścia od systemu negującego wolność słowa i 

narzucającego monopol władzy na informację, potrzebne było powstanie nowych katolickich 

mediów, które dotarłyby do wszystkich z orędziem zbawienia i rzetelną informacją. 

Tak myślał Błogosławiony Papież Jan Paweł II, który zwracając się do Was, powiedział: 

“Wielka jest dzisiaj potrzeba przepowiadania Ewangelii w naszej Ojczyźnie. Potrzebne jest 

ludziom autentyczne słowo. Słowo, które buduje, a nie dzieli, które wlewa otuchę w 

zalęknione serca; słowo czyste, proste, głoszące miłość i prawdę. Takim słowem jest orędzie 

zbawienia. Jest nim sam Chrystus. Tego właśnie słowa wy jesteście głosicielami” (Audiencja 
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Generalna, 23.03.1994). Papież, wasz Rodak, wyznał również: “Dziękuję Radiu Maryja za to 

wielorakie i ofiarne zaangażowanie się w apostolstwo słowa, które dzisiaj jest tak bardzo 

ważne i tak bardzo potrzebne w naszym kraju” (Audiencja dla Radia Maryja, 18.04.1996). On 

sam zawierzył wasze Radio opiece Maryi, głównej Patronki Radia, w słowach: “Was 

wszystkich, wasze apostolstwo oddaję w opiekę Najświętszej Maryi Panny, którą czcimy jako 

Gwiazdę Ewangelizacji (…). Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas! Prowadź Radio 

Maryja i bądź jego Opiekunką! (Audiencja Generalna, 23.03.1994); “Niech Maryja, Gwiazda 

nowej ewangelizacji prowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów” 

(Pielgrzymka do Polski, Toruń, 7.06.1999). 

W duchu tego zawierzenia i przy nieugiętej woli wierności Urzędowi Nauczycielskiemu 

Kościoła i jego Pasterzom, Radio Maryja mogło, mimo trudności, owocnie rozwinąć swą 

działalność w kraju i zagranicą, zasiewając ziarno słowa w sercach ludzkich. Po dwudziestu 

latach nieprzerwanej działalności na wielu płaszczyznach, można przyznać, że plon tego 

zasiewu jest obfity. W pierwszym rzędzie na falach waszego Radia doświadczyć można 

spotkania z Bogiem poprzez modlitwę i katechezę, “dwa istotne elementy, które wyróżniają 

radio katolickie spośród innych rozgłośni” (Audiencja dla Radia Maryja, 16.10.1997): 

codziennie transmitowana jest Msza św., Modlitwa Brewiarzowa, Anioł Pański, Różaniec, 

Koronka do Miłosierdzia Bożego, Apel Jasnogórski z Częstochowy, Godzinki do NMP i inne 

modlitwy okresowe, jak na przykład Gorzkie Żale. Codzienna katecheza ubogacana jest 

udziałem księży Biskupów, a nierozerwalna więź ze Stolicą Apostolską przejawia się w 

transmisjach wszystkich Pielgrzymek zagranicznych Ojca Świętego, środowych Audiencji 

Ogólnych, modlitwy Anioł Pański z Papieżem, wiadomości Radia Watykańskiego oraz 

ważniejszych wydarzeń z życia Stolicy Świętej i Kościoła Powszechnego. Transmitowany 

jest ponadto Tygodnik wiadomości z Watykanu Octava Dies, jak również serwis 

informacyjny z Ziemi Świętej Terra Santa News. 

Ojciec Święty Benedykt XVI wyraża swą radość z faktu, że dzięki Radiu Maryja i związaną z 

nim Telewizją “Trwam”, Jego Podróże Apostolskie, Audiencje środowe i inne wystąpienia 

mogą być odbierane w Polsce w języku ojczystym. Jest to wyraźny wkład w przybliżanie 

Misji Piotrowej w waszym Kraju i wśród waszych Rodaków na obczyźnie. 

Nie bez znaczenia pozostaje również działalność chrześcijańsko-społeczna waszego Radia. 

Znany i religijnie cenny jest wspólnotowy wymiar słuchaczy Radia Maryja, rodzin, 

młodzieży, a zwłaszcza wspaniały i jedyny tego rodzaju fenomen Podwórkowych Kółek 
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Różańcowych gromadzących ok. 150 tysięcy dzieci w różnych częściach świata, które 

wyrażają swą miłość do Matki Zbawiciela poprzez regularną, codzienną modlitwę różańcową. 

Z myślą o formacji młodzieży i w trosce o katolickich dziennikarzy działa już od 10 lat w 

Toruniu Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, a prasowy wymiar dziennikarstwa 

reprezentuje znany w Polsce dziennik. 

Radio Maryja pielgrzymuje też po ojczystej ziemi, transmitując Msze św. i inne nabożeństwa 

z wielu sanktuariów, diecezji i parafii oraz śledzi wydarzenia z życia Kościoła w Polsce. 

Słuchacze Radia Maryja stają na pielgrzymich szlakach do Częstochowy, do Rzymu i do tzw. 

amerykańskiej Częstochowy w Stanie Pensylwania. Specyfiką tego Radia jest również to, że 

każdy może wziąć udział w otwartym programie dyskusyjnym “Rozmowy niedokończone”, 

telefonicznie uczestnicząc w programie transmitowanym na żywo. Należy wspomnieć także o 

środowiskach naukowych, kulturalnych i społecznych skupiających się wokół Radia Maryja i 

opowiadających się jasno za nauką moralną Kościoła katolickiego w obronie życia, od jego 

poczęcia do naturalnej śmierci, i w obronie rodziny opartej na odpowiedzialnym i przez Boga 

pobłogosławionym związku mężczyzny i kobiety oraz na chrześcijańskim wychowaniu 

potomstwa. Wspomniane formy religijnego oddziaływania na rzesze radiosłuchaczy, 

szczególnie w stosunku do osób niepełnosprawnych, chorych i posuniętych w latach, które 

nie mogą uczestniczyć osobiście w programach duszpasterskich swoich diecezji czy parafii, 

stanowią nieoceniony wkład w misję ewangelizacyjną Kościoła w Polsce i współgrają z drogą 

Nowej Ewangelizacji, wytyczoną przez Urząd Nauczycielski Kościoła. 

Na zakończenie pragnę przytoczyć słowa Papieża, waszego Rodaka, Błogosławionego Jana 

Pawła II, skierowane do Was podczas jednej z pielgrzymek do Rzymu: “Niech Wasze radio 

służy prawdziwej informacji, przepojonej miłością i opartej na sprawiedliwości. Niech 

przyczynia się do kształtowania ludzkich sumień w duchu nauki Chrystusa” (Audiencja 

Generalna, 23.03.1994). 

Ojciec Święty Benedykt XVI, dziękując Wam za 20 lat ofiarnej misji ewangelizacyjnej, prosi 

Boga, za przyczyną Matki Najświętszej, Patronki Radia Maryja, aby to dzieło przenikania 

wiary do sumień ludzkich, prowadzone przez Zgromadzenie Zakonne Redemptorystów w 

Polsce i na świecie, zaowocowało trwałym zwycięstwem dobra nad złem i przyczyniło się do 

dobra wielu chrześcijan i całego waszego Kraju. 
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W tym duchu, łączę się i ja w radości, jaką przeżywacie, i pozdrawiam wszystkich 

uczestników uroczystości oraz radiosłuchaczy 

  

X TARCYZJUSZ KARDYNAŁ BERTONE  

Sekretarz Stanu 

Watykan, 1 grudnia 2011 r. 

 

     Wielkim wydarzeniem są także słowa, jakie w niedzielę 8 lipca 2012 roku, w dniu XX – 

tej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, po modlitwie Anioł Pański Ojciec 

Święty Benedykt XVI wypowiedział do Rodziny Radia Maryja  

„Witam przybyłych do Castel Gandolfo Polaków. Pozdrawiam uczestników pielgrzymki 

Rodziny Radia Maryja zebranych na Jasnej Górze, którzy modlą się za Ojczyznę, za 

rodziny, o wolność słowa.”  

7 listopada 2012 w trakcie Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Rzymu Benedykt XVI 

zwrócił się po polsku do zgromadzonych na Placu św. Piotra tymi słowami: 

 „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie Rodzinę Radia Maryja, z 

biskupami. Każdy człowiek niesie w sobie tajemniczą tęsknotę za Bogiem. Pragnienie 

spotkania z Nim jest zaczynem wiary, wewnętrznym impulsem do szukania Go”. 

Spotkanie Rodziny Radia Maryja z Ojcem Świętym poprzedziła uroczysta Msza święta, 

której przewodniczył Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej ksiądz kardynał Tarcisio Bertone. 

Eucharystia została odprawiona w Bazylice św. Piotra, w miejscu szczególnym, przy konfesji 

św. Piotra. Msze święte sprawuje tam jedynie Papież lub wyznaczony przez niego kapłan…  
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Dzień 9 (ostatni) 

     Jadę. Kierunek północ. Gdańsk. Po drodze słucham jak Kogan gra koncert a – moll 

Szostakowicza. Opus 99. Passacaglia: Andante – cadenza. Genialne. Mijam Toruń. Stąd 

nadaje Radio Maryja. Przejeżdżam obok sanktuarium św. Józefa, w którym posługują ojcowie 

redemptoryści, opiekunowie Radia Maryja. To właśnie tu znajduje się ikona Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy, głównej patronki diecezji toruńskiej. Co ciekawe z Matką Bożą Toruń 

związany jest od początku swojego istnienia. Już na pieczęci miasta z roku 1296 widniał 

wizerunek Bogurodzicy. 

 

 

                                     
Pieczęć miasta Torunia z 1296 roku 

 

      Radio Maryja swoje nadawanie rozpoczęło w Święto Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia 1991 roku. Miałem wtedy 17 lat. I chodziłem w 

Gdańsku do szkoły muzycznej. Jak tu trafiłem? Ta historia rozpoczęła się w Wigilię Bożego 

Narodzenia 1984 roku. Miałem 10 lat. W szpitalu w Inowrocławiu po ciężkim wylewie leżał 

mój Dziadek. Poszliśmy go odwiedzić. Zabrałem skrzypce. W ogromnej sali stało kilkanaście 

szpitalnych łóżek. Panował gwar. Pamiętam niektóre rozmowy. Jeden z chorych utyskiwał, że 

„znowu ryż”, inny tłumaczył, że nie ma, co narzekać, bo „Chińczycy się obrażą.” Młodsi 

pacjenci, co chwile wołali pielęgniarki i prosili o zbadanie pulsu. Wyjąłem skrzypce i 

stanąłem przy łóżku Dziadka. Po pierwszych dźwiękach atmosfera zmieniła się nie do 

poznania. Ucichł gwar. Dziadek miał łzy w oczach. Odwrócił się do ściany. Nie chciał, by 
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ktokolwiek widział. Zapytany przez Tatę czy mam przestać powiedział tylko - „niech gra 

dalej, niech gra.” Więc grałem. „Bóg się rodzi”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Cicha noc” i 

wiele innych. Do ludzi powoli zaczęło docierać, co się dzieje. Że jest Wigilia Bożego 

Narodzenia. Że rodzi się Chrystus, choć za oknami praktycznie stan wojenny. Po chwili w 

szpitalnej sali słychać już było nie tylko skrzypce. Wszyscy śpiewali.  

     „Wśród nocnej ciszy…” - niosło po inowrocławskim szpitalu. Z sal, oddziałów, korytarzy 

przybywali pacjenci, ich rodziny, lekarze, pielęgniarki. Łamali się opłatkiem, składali 

świąteczne życzenia. Płakali. Ja też. Grałem i płakałem. Na skrzypcach. I wtedy stała się 

rzecz przedziwna. Zobaczyłem klęczącego przede mną człowieka. To był Cygan. Opuściłem 

skrzypce. Starszy mężczyzna wypowiadał słowa błogosławieństwa. „Dla Ciebie…dla 

przyszłych pokoleń, dla całej Twojej rodziny”. Nie wiedziałem jak się zachować. A on 

mówił. Dziękował i prosił Boga o łaski, opiekę…  

      Minęło 16 lat. W roku 2000 roku spotkałem ojca Tadeusza Rydzyka. Na żywo. W 

Toruniu w Domu Słowa odprawiał msze świętą. W trakcie eucharystii grałem „Ave Maria.” 

Na Ofiarowanie Schuberta, na Dziękczynienie Bacha - Gounoda. Skrzypce Bergonziego 

miały cudowny dźwięk. Nic dziwnego, że „grały” w szkole Carla Flescha, jednego z 

największych mistrzów gry skrzypcowej przełomu XIX i XX wieku.  

      Pół roku po tym spotkaniu razem z bratem i grupą współpracowników rozpoczęliśmy 

zdjęcia do filmu „10 lat Radia Maryja.” Dokument składał się z siedmiu kilkuminutowych 

części. Z Witkiem wybraliśmy najtrudniejszą. O atakach. Zdjęcia zrealizowaliśmy w 

pomieszczeniach, gdzie zarchiwizowane są wycinki prasowe z atakami na Radio Maryja. 

Wtedy po raz pierwszy widziałem ogrom tej nienawiści. Setki tysięcy artykułów, pomnożone 

przez wydawane przez lata wielomilionowe nakłady.  Witek postanowił przyjrzeć się temu z 

bliska. Po realizacji filmu rozpoczął badania naukowe. Wziął pod lupę siedem 

wysokonakładowych gazet o ogólnopolskim zasięgu. Działających długo na rynku. 

Systematycznie publikujących informacje dotyczące Radia Maryja. „Gazetę Wyborczą”, 

„Super Express”, „Rzeczpospolitą”, „Trybunę”, „Nie”, „Polityk ę” i „Wprost”. Wyniki są 

szokujące. Udowodniają coś z pozoru nie do udowodnienia. Ale tylko z pozoru. Właśnie 

przeczytałem o tej drodze. Do Prawdy. Tę wiedzę przekazuję dalej. Temu, kto chce ją zdobyć 

mówię, by czytając tę książkę zaparzył sobie herbatę. Kawa nie będzie mu potrzebna… 
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NA OKŁ ĄDKĘ Z TYŁU 

Wszedłem do pokoju. Rodzice z Witkiem oglądali telewizje. Wiadomości. Na ekranie 

gromada ludzi oblegała jakiegoś księdza. Wkoło jeżyły się mikrofony, aparaty fotograficzne, 

kamery. „Czego oni chcą od tego człowieka?!” Ksiądz szedł spokojnie, jakby atakujących nie 

było. Jego milczenie było wymowne. Patrzyłem ze zdumieniem na zachowanie tych ludzi. I 

wciąż nurtowało mnie pytanie - „Czego oni chcą od tego człowieka?!”                         

     To było pierwsze spotkanie z Ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Nie wiedziałem, że jest 

dyrektorem Radia Maryja. Nie wiedziałem, co to za Radio, choć coś o nim słyszałem. Za 

mało. Dziś wiem więcej. Nawet to, dlaczego jest tak zażarcie atakowane. Odpowiedź jest 

prosta. Udziela jej sam Chrystus.  

„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze 

świata, świat by was kochał, jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, 

bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.”  (Ewangelia wg św. 

Jana – 15 – 18,19) 

Te słowa dają nadzieje. Pozwalają iść dalej. Więc chodźmy. „Alleluja i …”.  Każdy wie. 

 

 


