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Abstrakt 

 
Predmetná diplomová práca sa zaoberá vývojom Poľska počas jednofarebnej vlády 

nacionálne konzervatívnej pravicovej strany Právo a Spravodlivosť v rokoch 2015-2019  

a prezentovaniu tohto vývoja v nemeckom nacionálne konzervatívnom pravicovom 

týždenníku Junge Freiheit. Práca si kladie za cieľ zistiť, ako toto periodikum referuje 

o jednotlivých krokoch poľskej vlády v oblastiach migračnej politiky, reformy 

súdnictva, reformy verejnoprávnych médií, historickej politiky a rodinnej politiky 

vzhľadom na kultúrnu a hodnotovú blízkosť vlády PiS a tohto média, a zároveň 

prítomný protinemecký element v silnej nacionalistickej rétorike vládnej strany. 

Hlavnými použitými prameňmi sú najmä články z archívu tlačenej verzie týždenníka 

Junge Freiheit, rovnako tak články z jeho internetovej verzie, a zákony prijaté poľským 

Sejmom v danom období. Práca sa delí na tri kapitoly, pričom prvá sa stručne zaoberá 

vývojom Poľska do októbra 2015, teda do parlamentných volieb vyhraných stranou PiS. 

Druhá kapitola pojednáva o politickom vývoji Poľska v rokoch 2015-2019, konkrétne 

sa práca sústredí na migračnú politiku, reformu súdnictva, reformu verejnoprávnych 

médií, historickú politiku a rodinnú politiku. V tretej kapitole sú analyzované články 

periodika Junge Freiheit týkajúce sa Poľska, jeho vlády a už spomínaných oblastí 

v danom období. Záver kapitoly obsahuje zhodnotenie týchto príspevkov. 

 

Abstract 

 
This diploma thesis deals with the development of Poland during the single-party 

government of the national conservative right-wing party Law and Justice (PiS) 

between 2015 and 2019 and the presentation of this development in the German 

national conservative right-wing weekly Junge Freiheit. The work aims to find out how 

this periodical reports on the individual steps taken by the Polish government in the 

areas of migration policy, judicial reform, public media reform, views on history and 

family policies with regard to cultural proximity and the shared values of the PiS 

government and this medium, and also the present anti-German element in the strong 

nationalist rhetoric of the ruling party. Among the sources used are mainly articles from 

the archives of the printed version of Junge Freiheit, as well as articles from its online 

version, and laws passed by the Polish Sejm in the given period. The thesis is divided 



 

 

 

 

into three chapters, the first of which briefly deals with the development of Poland until 

October 2015, i.e. the parliamentary elections won by PiS. The second chapter deals 

with the political development of Poland between 2015 and 2019; specifically, the work 

focuses on migration policy, judicial reform, public media reform, views on history and 

family policies. The third chapter analyses the articles of Junge Freiheit concerning 

Poland, its government and the above-mentioned areas in the given period. The 

conclusion of this chapter contains an evaluation of these contributions. 
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Úvod 
 

 V parlamentných voľbách v októbri 2015 po ôsmich rokoch vlády liberálnej 

Občianskej Platformy do úradu zasadla pravicová nacionálne konzervatívna strana 

Právo a Spravodlivosť, ktorá okrem toho, že voľby vyhrala, získala aj väčšinu kresiel 

v dolnej komore, Sejme, a aj v hornej komore poľského parlamentu, Senáte. Vďaka 

tomuto bezprecedentnému víťazstvu mohla vláda začať reformovať Poľsko k svojmu 

nacionálnemu a katolíckemu obrazu. Začala reštriktívnou migračnou politikou, 

pokračovala reformou súdnictva, reformou verejnoprávnych médií, novou historickou či 

rodinnou politikou. Mnohé tieto reformy ale vzbudili v radoch poľskej politickej 

opozície a poľskej odbornej či laickej verejnosti obavy a nevôľu, keďže svojou 

kontroverznosťou ohrozovali zásady právneho štátu a fungovanie demokratického 

štátneho zriadenia ako takého. 

 Rovnako tomu tak bolo aj v zahraničí. Orgány a súčasti Európskej únie, ale aj 

jednotlivé národné štáty s obavami sledovali vnútorný vývoj tejto stredoeurópskej 

krajiny, ktorá už niekoľko rokov patrila medzi spoľahlivých partnerov a hlásila sa 

k liberálnym západoeurópskym hodnotám. O situácii v Poľsku prirodzene referovali aj 

zahraničné médiá vrátane tých nemeckých. Napriek kedysi turbulentným vzťahom bolo 

Poľsko v Nemecku vnímané prevažne pozitívne, avšak s nástupom novej vlády sa obraz 

Poľska začal meniť, a to najmä v mienkotvorných a politicky nezafarbených médiách, 

akými sú napríklad Der Spiegel či Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kritický postoj 

týchto médií a nemeckých politikov voči situácii v Poľsku je všeobecné známy, a preto 

nie je súčasťou výskumu práce. Naopak nás zaujímalo médium, ktoré sa z tohto striktne 

kritického postoja vychyľuje a poňatie poľskej politickej reality je značne odlišné.  

Akým spôsobom sa k zmenám, ktoré sa v Poľsku počas štyroch rokov vlády 

strany PiS diali, vyjadrovali zahraničné médiá, ktoré sú si s vládou profilovo, hodnotovo 

a kultúrne blízke? Na otázku sa snaží odpovedať táto diplomová práca. Jej cieľom je na 

základe podrobného predstavenia konkrétnych krokov a zákonov analyzovať, či a akým 

spôsobom o udalostiach v Poľsku počas vlády strany Právo a Spravodlivosť počas 

volebného obdobia v rokoch 2015 až 2019 referoval týždenník Junge Freiheit, ktorého 

hodnoty sú veľmi podobné tým, ktoré mala poľská vláda – je národne orientovaný, 

protieurópsky, inklinuje k zásadám konzervativizmu a na škále politického spektra je 

striktne vpravo. Hypotéza, s ktorou počas písania práce pracujeme, je, že vzhľadom na 

určitú ideovú blízkosť tohto média a poľskej vlády sa v niektorých oblastiach 
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preukazujú myšlienkové prieniky. Očakáva sa tak najmä pri poľskej reštriktívnej 

migračnej politike a konzervatívnej rodinnej politike, naopak nesúhlas sa prejaví pri 

referovaní o poľskej patriotickej historickej politike. Reformy súdnictva 

a verejnoprávnych médií budú prezentované pravdepodobne prevažne neutrálne. 

Výber článkov, ktoré sú analyzované vo výskume, je prevedený v archíve 

tlačených vydaní aj v archíve internetových článkov periodika Junge Freiheit za pomoci 

vyhľadávania kľúčového slova „PiS“, ktoré vyfiltruje všetky články, správy 

a komentáre, v ktorých je skratka spomenutá. Je samozrejme možné, že nie všetky 

príspevky sú tematicky vhodné, tie vo výskume použité nie sú. Práca neobsahuje 

lingvistickú či diskurzívnu analýzu týchto príspevkov, ale obsahovú analýzu, teda 

výskum toho, ako sa o daných témach autori píšuci pre Junge Freiheit vyjadrujú. 

 Pramene a literatúra, ktoré táto práca využíva, je možné rozdeliť do niekoľkých 

skupín. Monografie sú použité prevažne v prvej kapitole, ktorá pojednáva o období do 

roku 2015. Medzi najdôležitejšie zdroje patria monografia od Jany Gyüreovej 

Demokracie, stát a společnost: Případová studie Polské republiky1 a eseje od Andrzeja 

Chwalby Polsko 1989-2009. Dějiny současnosti2. Pre doplnenie slúži napríklad 

monografia politológa Michala Kubáta Demokracie v Polsku – Politický systém Polské 

republiky (1989-2005)3, historika Miloša Řezníka Dějiny Polska v datech4, poľského 

politológa a historika Antoniho Dudeka Historia polityczna Polski5 či amerického 

historika Normana Daviesa Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy6. Aj napriek 

aktuálnosti druhej kapitoly, ktorá sa venuje obdobiu rokov 2015 až 2019, existujú 

nedávno vydané monografie súvisiace s vnútorným vývojom Poľska v tomto období – 

v práci je využitý napríklad článok zo zbierky esejí Jo Harper od Jana Darasza7. Pri 

rešerši literatúry sme narazili aj na monografiu poľského sociológa Macieja Gdulu 

Nowy autorytaryzm8, ktorá je ale sociologického charakteru, a teda nie príliš vhodná pre 

potreby tejto práce. 

 
1 Jana Gyüreová, Demokracie, stát a společnost. Případová studie Polské republiky (Olomouc: Burian 

a Tichák, s.r.o., 2019).  
2 Andrzej Chwalba, Polsko 1989-2009. Dějiny současnosti (Brno: Centrum pro studium demokracie 

a kultury, 2009). 
3 Michal Kubát, Demokracie v Polsku – Politický systém Polské republiky (1989-2005) (Praha: SLON, 

2005). 
4 Miloš Řezník, Dějiny Polska v datech (Praha: Libri, 2010). 
5 Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012 (Krakov: Znak, 2013). 
6 Norman Davies, Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy (Praha: Prostor, 2003). 
7 Jan Darasz, „The History Men,“ in Poland Memory Wars. Essays on Illiberalism ed. Jo Harper 

(Budapešť: Central European University Press, 2018), 131-159. 
8 Maciej Gdula, Nowy autorytaryzm (Varšava: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018). 
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 Ďalším často používaným zdrojom sú odborné články z akademických časopisov 

nájdených na internete alebo prostredníctvom portálu elektronických zdrojov, a to 

prevažne v druhej kapitole práce. Medzi tie najdôležitejšie patria The constitutional 

crisis in Poland 2015-20169 od kolektívu autorov Małgorzata Szuleka, Marcin Wolny 

a Marcin Szwed, taktiež State, media and pluralism10 od Beaty Klimkiewicz, Defending 

the „Good Name“ of the Polish Nation11 od Jörga Hackmanna, či štúdia Oleny 

Yermakovej Mythology of the Law and Justice party’s migration discourse12. Dôležitou 

súčasťou druhej kapitoly sú tiež zákony prijaté poľským Sejmom voľne dostupné 

v internetovom archíve zákonov dolnej komory poľského parlamentu13. 

 Pravdepodobne najdôležitejším zdrojom využitým pre splnenie hlavného cieľa 

sú novinové články. Okrem tých, ktoré sú použité pre doplnenie druhej kapitoly, sú to 

články týždenníka Junge Freiheit, ktoré sú voľne dostupné na internete v archíve 

všetkých tlačených verzií14, ako aj na webovej verzii tohto periodika15, a ktorých 

analýzy sú súčasťou tretej kapitoly a nosnou časťou výskumu diplomovej práce. Články 

pre doplnenie ostatných častí práce sú prevzaté z rôznych spravodajských portálov, či 

už slovenského Denníku N16, českej Českej televízie17, poľského TVP18 či TVN19, 

britských BBC20, The Telegraph21 či Financial Times22, nemeckého Welt23 a amerického 

New York Times24. 

 Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola stručne pojednáva o vývoji 

Poľska od začiatku demokratickej transformácie, teda od roku 1990 až po rok 2015, čiže 

 
9 Małgorzata Szuleka, Marcin Wolny, Marcin Szwed, „The constitutional crisis in Poland 2015-2016,“ 

Helsinki Foundation for Human Rights (september 2016), https://www.hfhr.pl/wp-

content/uploads/2016/09/HFHR_The-constitutional-crisis-in-Poland-2015-2016.pdf (stiahnuté 6.6.2020). 
10 Beata Klimkiewicz, „State, media and pluralism: Tracing roots and consequences of media policy 

change in Poland,“ Publizistik, č. 62 (máj 2017): 197-213, https://doi-

org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1007/s11616-017-0337-5 (stiahnuté 12.6.2020). 
11 Jörg Hackmann, „Defending the ‚Good Name‘ of the Polish Nation: Politics of History as a Battlefield 

in Poland, 2015-18,“ Journal of Genocide Research, č. 20: 587-606, https://www.tandfonline.com/ 

(stiahnuté 15.1.2020). 
12 Olena Yermakova, „Mythology of the Law and Justice party’s migration discourse,“ Politeja, č. 63 

(december 2019): 177-195, https://doi.org/10.12797/Politeja.16.2019.63.12 (stiahnuté 17.7.2020). 
13 Internetowy system aktów prawnych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp 
14 https://jungefreiheit.de/archiv/ 
15 https://jungefreiheit.de/ 
16 https://dennikn.sk/ 
17 https://www.ceskatelevize.cz/ 
18 https://www.tvp.info/ 
19 https://tvn24.pl/ 
20 https://www.bbc.com/ 
21 https://www.telegraph.co.uk/ 
22 https://www.ft.com/ 
23 https://www.welt.de/ 
24 https://www.nytimes.com/ 
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po rok konania zlomových parlamentných volieb v ďalšom smerovaní krajiny 

s dôrazom na začiatok éry dvoch najväčších poľských politických strán, Práva 

a Spravodlivosti a Občianskej Platformy. Obsahom druhej kapitoly je už zhrnutie 

samotného vývoja Poľska počas vlády konzervatívnej pravice od roku 2015 po ďalšie 

riadne parlamentné voľby v októbri 2019. Kapitola je rozdelená do šiestich podkapitol. 

 Prvá podkapitola druhej kapitoly sa venuje už spomínaným parlamentným 

voľbám z októbra 2015 a tomu, čo im predchádzalo, ako prebiehala kampaň a čo 

dopomohlo strane PiS k takémuto mimoriadne úspešnému výsledku. Ďalšie kapitoly už 

rozoberajú konkrétne oblasti, ktoré sa vláda od svojho začiatku snažila reformovať 

a korigovať. Prvou je migračná politika, ku ktorej vládna strana zaujala striktne 

reštriktívny prístup, a kvôli ktorej sa Poľsko dostalo na podnet Európskej únie do 

pojednávania na Európskom súdnom dvore. Druhou témou a treťou podkapitolou je 

reforma súdnictva, ktorá obsahuje detailnú analýzu kontroverzných reforiem ústavného 

súdu, súdnej rady, obecných súdov a najvyššieho súdu, a kvôli ktorým vedie Poľsko 

s Európskou komisiou dlhodobý spor, ktorý by mohol smerovať až k obmedzeniu 

hlasovacích práv krajiny v rámci európskych organizácií.  

Štvrtá podkapitola pojednáva o reforme verejnoprávnych médií, tzv. 

„repolonizácii“, a vytvorení vláde podriadenej Rady národných médií, čím bola 

spochybnená ich nezávislosť. Rovnako sa podkapitola venuje otázke vlastníctva médií 

zahraničnými skupinami, medzi ktorými sa nachádzajú aj nemecké mediálne domy 

Ringier Axel Springer, Bauer, Burda či Passauer Neue Presse. Piata podkapitola sa 

venuje novej historickej politike vládnej strany zahŕňajúcej nový zákon o Inštitúte 

národnej pamäti, nazývaný aj „zákon o holokauste“, poľským múzeám a obnoveným 

nárokom na historické reparácie od Nemecka. Posledná podkapitola sa venuje rodinnej 

politike, t.j. agende sprísňovania interrupčného zákona a kontroverzie v súvislosti 

s LGBT menšinou.  

Posledná kapitola obsahuje už samotný výskum, teda analýzu článkov 

týždenníka Junge Freiheit týkajúcich sa Poľska a jeho novej politickej situácie. Kapitola 

je rozdelená podľa rokov vydania a jednotlivé články rozoberá chronologicky. Na konci 

kapitoly je predstavené hodnotenie týchto článkov a celkového vnímania 

a prezentovania poľskej pravicovej nacionálne konzervatívnej vlády týmto pravicovým 

nacionálne konzervatívnym médiom. 
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1 Vývoj Poľska 1990-2015 

 

Socialistický režim, ktorý sa okrem Poľska od štyridsiatych rokov dvadsiateho 

storočia nachádzal aj v okolitých štátoch strednej a východnej Európy, sa začal v Poľsku 

výraznejšie rozpadať v roku 1989. Od februára do apríla 1989 sa v Poľsku konali tzv. 

rozhovory pri okrúhlom stole, ktoré boli historikmi a komentátormi definované ako 

vyjednávanie medzi komunistickým režimom a demokratickou opozíciou. Práve na 

základe rozhovorov a z nich vyplývajúcich dohôd sa 4. júna 1989 konali parlamentné 

voľby, tentokrát ale už podľa nového volebného systému – volieb sa mohla zúčastniť aj 

opozícia. V septembri 1989 vznikla vôbec prvá nekomunistická vláda 

v stredovýchodnej Európe, ktorej premiérom sa stal Tadeusz Mazowiecki, a Poľsko tak 

nastúpilo na cestu demokratickej transformácie. Ešte koncom roka 1989 Sejm schválil 

vládny reformný program, ktorý transformoval centrálne riadenú ekonomiku na trhovú, 

z ústavy odstránil vedúcu úlohu komunistickej strany, do poľského znaku navrátil na 

hlavu bielej orlice zlatú korunu a premenoval Poľskú ľudovú republiku na Poľskú 

republiku.25 

Na konci novembra 1990 sa v Poľsku uskutočnili prvé plne demokratické 

a súťaživé prezidentské voľby. Favoritom na obsadenie prezidentského úradu bol po 

ročnom pôsobení Wojciecha Jaruzelského Lech Wałęsa, spoluzakladateľ hnutia 

Solidarita, ktorý svoju popularitu v poľskej spoločnosti potvrdil víťazstvom v prvom 

i druhom kole. Wałęsa kritizoval Mazowieckeho vládu a sľuboval zmiernenie 

dôsledkov bolestivých ekonomických reforiem. Z týchto prezidentských volieb vzišiel 

silný prezident, ktorý si bol vedomý svojich kompetencií a v politickej praxi ich 

intenzívne využíval, najmä po prijatí tzv. malej ústavy v roku 199226, ktorá postavenie 

hlavy štátu neobmedzila.27 Mazowiecki v decembri 1990 rezignoval z postu premiéra 

a naplánované boli ďalšie, tentokrát už plne slobodné parlamentné voľby. Vtedajšia 

poľská politická scéna sa ale vyznačovala vysokou mierou roztrieštenosti – o priazeň 

 
25 Davies, Polsko, 414-417. 
26 „Malá ústava“ rieši základné otázky organizácie a pomeru zákonodarnej a výkonnej moci, pričom má 

dva definičné znaky – je dočasná, a je to len technická forma, ktorá vymedzuje inštitúcie a vzťahy medzi 

nimi, vôbec neobsahuje preambulu, princípy štátu, práva, slobody. V Poľsku má historickú tradíciu 

a používa sa na preklenutie určitého prechodného obdobia. Prvá malá ústava bola prijatá v roku 1919, 

druhá v roku 1947. V tejto konkrétnej získal prezident rozhodujúci vplyv na obsadenie troch kľúčových 

ministerstiev: vnútra, obrany a zahraničných vecí. (Řezník, Dějiny Polska v datech, 489). 
27 Chwalba, Polsko 1989-2009, 27-29. 
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voličov totiž súperilo až stojedenásť politických strán. Do Sejmu sa nakoniec kvôli 

absencii akejkoľvek volebnej klauzuly dostalo až dvadsaťdeväť politických zoskupení.28  

To, že voľby nemali jednoznačného víťaza, spôsobovalo obrovské ťažkosti pri 

zostavovaní a najmä pri udržiavaní vládnych koalícií. Do ďalších parlamentných volieb 

sa vystriedali na poste premiérov Jan Krzysztof Bielecki, Jan Olszewski a Hanna 

Suchocka, ani jedna z týchto vlád však nevydržala dlhšie ako jeden rok. Jedným 

z dôvodov bol tzv. Macierewiczov zoznam, ktorý obsahoval zoznam osôb 

spolupracujúcich s bezpečnostnou službou, v ktorých figurovalo šesťdesiatštyri 

úradujúcich ministrov, úradníkov a poslancov, a ktorých odvolanie požadoval prezident 

Wałęsa.29 

Úroveň fragmentácie straníckeho systému pred ďalšími parlamentnými voľbami 

v roku 1993 už nebola taká vysoká, naviac sa upravil volebný systém pre voľby do 

Sejmu – bola zavedená klauzula 5 % pre samostatne kandidujúce strany a 8 % pre 

koalície pre regionálne obvody, pre celoštátny obvod platila uzavieracia klauzula 7 %, 

tieto hranice sa ale neuplatňovali pri politických stranách národnostných menšín.30 

Voľby vyhrala postkomunistická ľavica, kde Spojenectvo demokratickej ľavice 

a Poľská ľudová strana získali dohromady takmer 66 % mandátov a vytvorili spolu 

väčšinovú vládnu koalíciu, ktorá vládla nasledujúce štyri roky. Hlavné príčiny 

volebného úspechu postkomunistov iba päť rokov po zmene režimu sú najmä 

ekonomického rázu – prvé postsolidaritné vlády boli sčasti zaťažené veľkými 

neúspechmi práve v tejto oblasti; k tomu sa pravdepodobne pripojil konflikt medzi 

prezidentom a postupne všetkými pravicovými subjektmi, ktoré naviac na rozdiel od  

ľavice boli nekonsolidované a celé pravicové spektrum bolo roztrieštené.31 Obdobie po 

týchto parlamentných voľbách sa už vyznačovalo určitou mierou stability. Zloženie 

vládnych síl sa udržalo v takmer nezmenenej podobe po celé funkčné obdobie, zmeny 

sa týkali len presunov rezortov medzi jednotlivými vládnymi stranami.32 

Na konci päťročného prezidentského volebného obdobia prezidenta Wałęsu sa 

konali v roku 1995 v riadnom termíne prezidentské voľby, ktorých sa vtedajší prezident 

znova zúčastnil. Jeho protivníkom bol kandidát SLD Aleksander Kwaśniewski, ktorý 

v druhom kole tesnou väčšinou zvíťazil, najmä vďaka jeho prevahe v televíznych 

 
28 Gyüreová, Demokracie, stát a společnost, 41-42. 
29 Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, 217-220. 
30 Kubát, Demokracie v Polsku, 117. 
31 Gyüreová, Demokracie, stát a společnost, 44-45. 
32 Ibid, 46-47. 
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debatách, a stal sa tak poľským prezidentom. Jeho víťazstvo sa stalo triumfom pre celú 

postkomunistickú ľavicu.33 

Národné zhromaždenie v máji 1997 po ôsmich rokoch práce schválilo novú 

poľskú ústavu. Podľa nej sa politický systém opiera o rovnováhu zákonodarnej (Sejm 

a Senát), výkonnej (prezident a rada ministrov) a súdnej moci (súdy a tribunály). 

Základom hospodárskeho systému je trhové hospodárstvo založené na slobode 

ekonomickej činnosti a súkromnom vlastníctve. Ústavu v referende schválili aj Poliaci, 

za jej kodifikáciu bolo 52,71 % zúčastnených.34  

Postsolidaritné subjekty po neúspešných parlamentných voľbách v roku 1993 

v júni 1996 založili novú politickú formáciu Volebná akcia Solidarita, ktorá sa stala 

podstatnou konkurenciou pre SLD, a pre voličov znamenala nádej na zlepšenie 

politickej i hospodárskej situácie. Novo sformovaný subjekt vo voľbách v septembri 

1997 zvíťazil, a spolu s Úniou slobody vytvoril vládu s tesnou väčšinou, ktorej 

premiérom sa stal Jerzy Buzek. Vláda bola ale príznačná svojou nejednotnosťou 

a nedisciplinovanosťou, samotná AWS sa otriasala osobnými konfliktami a korupčnými 

aférami, čo spôsobilo, že začala pomerne rýchlo strácať podporu, a kvôli sporom 

v koalícii sa vláda rozpadla a následne vládla menšinová vláda AWS.35  

Tejto vláde sa ale nedá odškriepiť významný posun v poľskej zahraničnej 

politike – v roku 1999 Poľsko spolu s Českou republikou a Maďarskom vstúpilo do 

NATO. Vyjednávanie Poľska a Vyšehradskej skupiny o pristúpení do Severatlantickej 

aliancie postupovali pomaly, mimo iného aj s ohľadom na odpor Ruska, ktoré sa 

vyhrážalo preventívnym atómovým úderom, no žiadna relevantná politická sila 

v Poľsku nebola proti. Cestu do Aliancie týmto štátom otvorilo až podpísanie zvláštnej 

dohody medzi NATO a Ruskom. Nakoniec pri príležitosti päťdesiateho výročia vzniku 

Aliancie v marci 1999 odovzdal minister zahraničných vecí Bronisław Geremek vopred 

parlamentom ratifikovaný a prezidentom podpísaný prístupový protokol do rúk 

americkej ministerky zahraničných vecí Madeleine Albrightovej. Vstup do NATO je 

nutné pokladať za jeden z najdôležitejších míľnikov najnovšej poľskej histórie, keďže 

sa krajina z periférie dostala do centra politiky a napriek tomu, že NATO už nemalo 

 
33 Řezník, Dějiny Polska v datech, 493. 
34 Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, 358-361. 
35 Chwalba, Polsko 1989-2009, 43-44. 
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taký význam ako počas studenej vojny, stále predstavovalo určitý typ garancie 

bezpečnosti pre vtedy mladú poľskú nezávislosť a demokraciu.36 

V roku 2000, zatiaľ čo stále vládla nie príliš populárna jednofarebná menšinová 

vláda AWS, bol v prezidentských voľbách už v prvom kole znovu zvolený Aleksander 

Kwaśniewski. Obdobie pred parlamentnými voľbami bolo charakteristické taktiež 

rozpadom AWS, z ktorého vzišli dve hlavné politické strany. Išlo o Občiansku 

Platformu, liberálnu stranu s konzervatívnymi prvkami založenú trojicou Donald Tusk, 

Maciej Płażyński a Andrzej Olechowski, a Právo a spravodlivosť, konzervatívne 

a antikomunistické zoskupenie založené dvojčatami Lechom a Jarosławom 

Kaczyńskými. Fragmentáciu pravice dovŕšil vznik nového katolícko-národného 

subjektu Liga poľských rodín, ktorý sa vyhraňoval voči integrácii Poľska do EÚ. 

Všetky tieto novo vzniknuté politické strany sa do Sejmu dostali, voľby ale ovládla 

ľavicová SLD, ktorá vytvorila vládnu koalíciu s ľudovcami a Úniou práce, a na jej čelo 

bol dosadený Leszek Miller.37  

Vláda ale pomerne rýchlo strácala popularitu nielen kvôli jej nekompetentnosti 

napríklad pri výstavbe diaľnic alebo potrebnej reforme zdravotníctva, naviac vo 

vnútri SLD začal prevládať klientelizmus a na povrch sa vyplavovali početné korupčné 

škandály.38 Kabinet Millera aj napriek vnútorným problémom dosiahol dôležitý míľnik 

v zahraničnej politike – pristúpenie Poľska do Európskej únie. O to sa Poľsko snažilo už 

od uvoľnenia režimu v roku 1989 a pozitívne stanovisko k týmto snahám mala každá 

jedna vláda i poľská spoločnosť napriek nesúhlasu niektorých nacionalistických 

zoskupení, ktoré EÚ vnímali ako projekt straty ťažko vydobytej poľskej nezávislosti, 

a niektorých cirkevných kruhov, ktoré úniu stotožňovali s novou formou démonického 

materializmu.39 Spočiatku boli členovia európskych štruktúr skeptickí, no postupne aj 

vďaka kladnému prístupu Nemecka či Francúzska začali chápať, že pristúpenie Poľska 

a ostatných štátov bývalého východného bloku do únie zaistí v Európe bezpečnosť, 

stabilitu a mier, naviac otvorí nové možnosti hospodárskeho vývoja a spolupráce. 

Prístupové jednania začali v marci 1998 a o štyri roky neskôr bol ako dátum prijatia 

určený 1. máj 2004. V júni 2003 sa pozitívne k vstupu do štruktúr vyjadrili aj Poliaci 

v referende. Odvtedy je Poľsko kľúčovým geopolitickým hráčom.40 

 
36 Davies, Polsko, 426-427. 
37 Gyüreová, Demokracie, stát a společnost, 50-52. 
38 Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, 586-591. 
39 Davies, Polsko, 427. 
40 Chwalba, Polsko 1989-2009, 193-198. 
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1.1 Éra PiS a PO 

 

Rok 2005 možno v Poľsku nazvať ako „supervolebný“, keďže si obyvatelia 

vyberali nových zástupcov do parlamentu aj nového prezidenta, a to dokonca len 

s dvojtýždňovým odstupom. V septembrových parlamentných voľbách zvíťazila 

nacionalisticko-konzervatívna pravica, najväčšiu podporu získala strana Právo 

a Spravodlivosť a tesne za ňou sa umiestnila Občianska Platforma, čo znamenalo drvivú 

porážku pre doterajšiu vládnu ľavicu, ktorej uškodili už spomínané početné korupčné 

aféry, politizácia orgánov činných v trestnom konaní, plánované úsporné opatrenia 

a pretrvávajúca nezamestnanosť. Volanie voličov po zmene sa prejavilo aj o štrnásť dní 

neskôr, kedy sa do druhého kola prezidentských volieb dostali predstavitelia práve 

spomínaných dvoch politických subjektov Donald Tusk a Lech Kaczyński, v ktorom 

druhý menovaný nakoniec zvíťazil. Dve najsilnejšie strany zahájili koaličné jednania, 

no nedokázali sa dohodnúť na rozdelení ministerstiev a nepokročili ani pri riešeniach 

svojich programových sporov. PiS teda vytvorila menšinovú vládu spolu s nezávislými 

poslancami, ktorá sa ale neskôr rozšírila o nacionalistov a radikálov zo strán LPR 

a Sebaobrana.41  

Strana Právo a Spravodlivosť je euroskeptické konzervatívne pravicové 

zoskupenie s nádychom populizmu, zástanca bezpečného, silného a spravodlivého štátu. 

Jej hlavnými hodnotami sú kresťanstvo a národný záujem, zaistenie bezpečnosti 

občanov, zefektívnenie práce polície a ďalších bezpečnostných zložiek. Subjekt sám 

seba popisuje ako stranu, ktorá stavia na tradícii a národných hodnotách. Vystupuje 

proti kultúrnej unifikácii, politickej korektnosti a s tým súvisiacim diktátom Bruselu, 

dôležitá je pre ňu národná suverenita a podporovanie poľských rodín a poľského 

hospodárstva.42 Hnutie Občianska Platforma je naopak otvorene liberálna strana 

podporujúca integráciu Poľska do európskych a atlantických štruktúr. Kľúčové sú pre 

stranu najmä hospodársky vývoj a stabilita Poľska, dvoma základnými hodnotami sú 

služba ľudu a solidarita. Dôležité pre ňu sú tiež inovácie, investície do vzdelania 

a rozvoj regiónov.43 

 
41 Gyüreová, Demokracie, stát a společnost, 53-55. 
42 „Partia“, Prawo i Sprawiedliwość, http://pis.org.pl/partia/prawo-i-

sprawiedliwosc?fbclid=IwAR0jTCjqnWzzorgHbKX4bes70_cJqGwACLdZAOS5z0hfAMp8SrdJ_k7Qic

A (stiahnuté 14.6.2020). 
43 „O nas“, IPNma Obywatelska, https://platforma.org/o-

nas?fbclid=IwAR3alkx4ysKMWb_uwq4WOhkrv8jV1S37E9NxohQVM-3Kz5QYqt4f5zc_1l8 (stiahnuté 

14.6.2020). 
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Predseda vlády Kazimierz Marcinkiewicz po menej než roku rezignoval 

a premiérom sa stal Jarosław Kaczyński – vo funkciách prezidenta a premiéra jedného 

štátu teda boli dvojčatá, čo bola výnimočná a ojedinelá situácia. Kaczyńského vládu 

však silne poznamenali vnútrokoaličné rozpory a korupčné aféry, kde strana výmenou 

za vyjadrenie podpory vláde ponúkala pomerne vysoké posty v štátnej a verejnej správe. 

Krízy viedli k rozpadu vlády – parlament rozhodol o skrátení funkčného obdobia Sejmu 

a na jeseň 2007 sa konali predčasné parlamentné voľby.44 

V druhých predčasných voľbách od roku 1990 sa silne prejavila nespokojnosť 

a sklamanie poľskej spoločnosti z predchádzajúcej konzervatívnej vlády. Víťazom 

volieb sa stala Občianska Platforma, ktorej líder Donald Tusk zostavil vládu 

s kresťansko-demokratickou PSL a nezávislými ministrami, naopak strany 

predchádzajúcej koalície boli porazené. Na rozdiel od bratov Kaczyńských, ktorí si dali 

za cieľ čo najviac presadzovať poľské národné záujmy na parlamentnej i prezidentskej 

úrovni, sa Tuskova vláda snažila zmeniť pozíciu a vnímanie Poľska v zahraničí v rámci 

EÚ. Na konci roka 2007 sa Poľsko bez väčších problémov stalo súčasťou 

Schengenského priestoru a o rok neskôr Sejm ratifikoval Lisabonskú zmluvu.45 

V apríli 2010 došlo k zásadnému zvratu v poľskom politickom i spoločenskom 

prostredí. Pri tragickej nehode poľského vládneho lietadla na letisku v ruskom 

Smolensku zahynul prezident Lech Kaczyński spolu so svojou manželkou a ďalšími 

osobami – medzi inými podpredsedami Sejmu a Senátu, poslancami, guvernérom 

Poľskej národnej banky, ombudsmanom, šéfom generálneho štábu a mnohými ďalšími 

generálmi, politikmi či duchovnými.46 Po smrti prezidenta sa v súlade s ústavou úradu 

dočasne ujal predseda Sejmu Bronisław Komorowski, ktorý zvíťazil aj v riadnych 

prezidentských voľbách konaných o tri mesiace neskôr, a zostal tak vo funkcii ďalších 

päť rokov. Víťazstvo kandidáta PO znamenalo koniec obdobia súžitia, počas ktorého 

bola hlava štátu členom opozičnej strany. Vláda Donalda Tuska vo svojej funkcii 

pôsobila až do októbra 2011, kedy sa uskutočnili nové parlamentné voľby.47 

Najsilnejšou stranou sa opäť stala Občianska Platforma, ktorá získala takmer 

40 % hlasov voličov, a Tusk sa stal prvým poľským postkomunistickým premiérom, 

ktorý bol zvolený druhýkrát za sebou. Druhá Tuskova vláda v rovnakom zložení začala 

s ambicióznym reformným programom a uspela aj pri zavádzaní náročných a niekedy 

 
44 Řezník, Dějiny Polska v datech, 509. 
45 Gyüreová, Demokracie, stát a společnost, 56-57. 
46 Řezník, Dějiny Polska v datech, 511. 
47 Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, 614-617. 
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pomerne nepopulárnych reforiem, akými boli napríklad zvýšenie veku odchodu do 

dôchodku, znižovanie fiškálneho deficitu, deregulácia profesií alebo početné reformy 

školstva, ktoré vláda rozpracovala už počas svojho prvého funkčného obdobia. 

V októbri 2014 však Tusk rezignoval na svoj úrad, keďže bol zvolený za nového 

predsedu Európskej rady, a nahradila ho predsedníčka Sejmu Ewa Kopaczová. Tá počas 

svojho približne ročného pôsobenia v kresle premiérky ale vykonala niekoľko 

kontroverzných krokov, ktoré prispeli k poklesu popularity PO, a pomohli návratu PiS 

k moci, a ktorým sa práca bude venovať v ďalších kapitolách.48 

Poľsko počas dvadsiatich piatich rokov svojej nezávislosti a demokracie ušlo 

dlhú cestu a pomerne úspešne sa zaradilo medzi vyspelé západoeurópske štáty. Napriek 

počiatočným problémom pri hospodárskej aj politickej transformácii a nestabilite vlád 

sa za niekoľko rokov Poľsko vypracovalo na spoľahlivého partnera, čo bolo ocenené 

pristúpením do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Na jeseň roku 2005 

v parlamentných a prezidentských voľbách skolaboval systém tzv. „postkomunistického 

rozdelenia“. Podpora exkomunistických a postsolidaritných blokov, ktoré dominovali 

a tvorili štrukturálny rád poľského straníckeho systému počas deväťdesiatych rokov 

a na začiatku nového tisícročia, začala klesať, voliči sa nestotožňovali ani s SLD, ani 

AWS. Naopak začali naberať na popularite dve politické strany, Občianska Platforma 

a Právo a Spravodlivosť, ktoré v nasledujúcich rokoch tvorili základ značne 

stabilizovaného poľského straníckeho systému, a tvoria ho až doteraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 Gyüreová, Demokracie, stát a společnost, 58-60. 
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2 Vývoj Poľska počas vlády PiS 2015-2019 

2.1 Parlamentné voľby 2015 

 Koalícia PO a PSL počas svojho druhého volebného obdobia zaviedla niekoľko 

kontroverzných zmien, ktoré negatívne ovplyvnili ich úspešnosť v predvolebných 

prieskumoch a nakoniec aj v samotných parlamentných voľbách. Pravdepodobne 

najväčší vplyv malo na rozhodovanie voličov zmena veku odchodu do dôchodku – 

pôvodných šesťdesiat rokov pre ženy a šesťdesiatpäť rokov pre mužov sa zjednotilo na 

šesťdesiatsedem rokov. Všetky opozičné strany voči tejto zmene protestovali a jej 

kritika bola dominantnou témou predvolebných kampaní pri prezidentských aj 

parlamentných voľbách. Popularite vlády nepomohli ani zámer podpísať zmluvu 

ACTA, reforma školstva, či škandál s odpočúvaním a následným zverejnením prepisu 

súkromných konverzácií členov vlády v niektorých varšavských kaviarňach 

a reštauráciách. V lokálnych a regionálnych voľbách PO stratila hlasy v prospech 

opozičnej PiS, no vďaka pozitívnym výsledkom PSL sa podarilo zostaviť vládu 

v pätnástich zo šestnástich administratívnych regiónov.49 

 V máji 2015 sa konali prezidentské voľby, ktoré sa považovali za predohru 

októbrových parlamentných volieb. Za vládnu PO sa o znovuzvolenie uchádzal 

populárny prezident Bronisław Komorowski, PiS nominovala relatívne neznámeho 

poslanca Európskeho parlamentu Andrzeja Dudu. Ten sa počas kampane snažil osloviť 

nespokojných voličov a vo veľkej miere využíval sociálne médiá, naopak kampaň 

Komorowského bola nevýrazná a strana sa spoliehala na to, že sa jeho popularita 

automaticky pretaví do volebného výsledku. Ďalším problémom pre vtedajšieho 

prezidenta bol nárast podpory pre nezávislého kandidáta, hudobníka Pawla Kukiza, 

ktorý bol voľbou najmä pre mladších voličov nespokojných s politickými elitami. 

V prvom kole Duda Komorowského porazil o necelé jedno percento, v druhom kole 

vyhral so ziskom 51,6 %. Výsledok týchto prezidentských volieb teda naznačil, že 

októbrové voľby do Sejmu a Senátu vyhrá opozičná PiS.50 

 
49 Kamil Marcinkiewicz, Mary Stegmaier, „The parliamentary election in Poland, October 2015,“ 

Electoral Studies, č. 42 (marec 2016): 221, 

https://www.researchgate.net/publication/290220555_The_parliamentary_election_in_Poland_October_2

015 (stiahnuté 28.5.2020). 
50 Aleks Sczerbiak, „An anti-establishment backlash that shook up the party system? The October 2015 

Polish parliamentary election,“ European Politics and Society, č. 18 (apríl 2017): 409, 

https://www.tandfonline.com/ (stiahnuté 3.6.2020). 
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 Kampaň začala prakticky ihneď po prezidentských voľbách. PiS okrem kritiky 

dôchodkového veku pridala sľub o štedrej finančnej podpore pre rodiny s deťmi, 

tzv. Rodzina 500+, štátny príspevok vo výške päťsto zlotých mesačne pre každé druhé 

a ďalšie dieťa. Zameraním sa na sociálnu politiku a odmlčaním kontroverznejších 

straníkov, akými boli napr. Jarosław Kaczyński alebo Antoni Macierewicz, si strana 

zaistila aj podporu umiernených voličov. PO sa naopak sústredila najmä na obranu 

liberálnych hodnôt a aj v ekonomickej časti svojho programu sa presúvala skôr do ľavej 

časti politického spektra. Dôležitú rolu hrala tiež katolícka cirkev, ktorá jasne vyjadrila 

svoje preferencie v prospech strany Právo a Spravodlivosť, a ktorá pred týmito voľbami 

otvorene voličov mobilizovala.51 Nemenej podstatným faktorom bola migračná kríza, 

ktorá vypukla tesne pred voľbami na prelome augusta a septembra 2015. Poľsko prijalo 

Európskou úniou navrhované prerozdeľovacie kvóty, no neskôr PiS identifikovala krízu 

ako príležitosť a už v polovici septembra v Sejme pri debate vystúpil Jarosław 

Kaczyński proti imigrácii z moslimských krajín.52 

 Výsledky volieb z 25. októbra 2015 potvrdili silnú verejnú podporu strany Právo 

a Spravodlivosť, ktorú bolo možné vidieť od májových prezidentských volieb. Po 

ôsmich rokoch v opozícii strana voľby vyhrala so ziskom 37,6 % hlasov, čo jej 

zaisťovalo dvestotridsaťpäť kresiel zo štyristošesťdesiatich možných. Napriek tomu, že 

PiS získala menej hlasov než PO vo voľbách v roku 2011, strana získala absolútnu 

väčšinu kvôli pomerne vysokému percentu hlasov pre strany, ktoré neprekročili 

požadovanú päťpercentnú volebnú klauzulu. Podľa očakávaní druhá skončila Občianska 

Platforma so ziskom 24,1 % a stotridsiatichôsmich kresiel.53 Týmto výsledkom PiS 

a PO potvrdili svoju dominanciu v poľskom straníckom systéme. 

 Ako tretí subjekt sa umiestnilo hnutie Kukiz’15, politická strana už spomínaného 

neúspešného prezidentského kandidáta Pawla Kukiza, ktoré získalo 8,8 % hlasov 

a štyridsaťdva parlamentných kresiel. Štvrtá skončila nová strana Nowoczesna, ktorá 

získala 7,6 % hlasov a dvadsaťosem zástupcov. Bývalý koaličný partner Občianskej 

Platformy, PSL, sa tesne stal najmenšou parlamentnou stranou so ziskom 5,1 % 

a šestnástimi kreslami. Zvyšné jedno miesto získala strana nemeckej menšiny, na ktorú, 

 
51 Radosław Markowski, „The Polish parliamentary election of 2015: a free and fair election that results 

in unfair political consequences,“ West European Politics, č. 39 (jún 2016): 1313-1314, 

https://www.tandfonline.com/ (stiahnuté 3.6.2020). 
52 Marcinkiewicz, Stegmaier, „The parliamentary election in Poland, October 2015,“ 222 (stiahnuté 

28.5.2020). 
53 „Wyniki wyborów do Sejmu RP,“ PKW | Wybory do sejmu i senatu RP, 

https://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm.html (stiahnuté 4.6.2020). 
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ako už bolo spomínané, sa nevzťahuje päťpercentná volebná klauzula. Do Sejmu sa 

nedostali koalícia Zjednotená ľavica, krajne pravicový subjekt KORWiN a ani krajne 

ľavicová strana Razem.54 Vo voľbách do senátu taktiež triumfovala PiS, jej kandidáti 

vyhrali v šesťdesiatjeden jednomandátových volebných obvodoch zo sto, PO zaujala 

v senáte tridsaťštyri miest. Zvyšné kreslá si rozdelili nezávislí kandidáti, jedno získala 

PSL.55 

 Jednoznačné víťazstvo PiS vo voľbách viedlo k vytvoreniu prvej väčšinovej 

vlády jednej strany v postkomunistickej ére v Poľsku, naviac mohla vláda počítať 

s podporou niektorých poslancov hnutia Kukiz‘15. Prezident Duda vymenoval za 

premiérku Beatu Szydło, ale jej spoločné vystúpenie s Kaczyńským pri vyhlásení novej 

vlády ukazovalo, že jej pozícia v rámci strany bola slabá. Výber ministrov pre vládu 

Szydło naznačovalo, že PiS sa po centristicky vedenej kampani posúvala doprava. 

Napriek predvolebnému sľubu bol na pozíciu ministra obrany dosadený krajný pravičiar 

Antoni Macierewicz a boli tu aj ďalšie kontroverzné nominácie – Zbigniew Ziobro ako 

minister spravodlivosti, Jan Szyszko ako minister životného prostredia a Mariusz 

Kamiński, ktorý bol v minulosti odsúdený na tri roky väzenia za zneužívanie moci, ako 

splnomocnenec pre koordináciu práce bezpečnostných síl.56 Obsadenie týchto postov 

mohlo už tesne po voľbách napovedať, že poľská zahraničná aj domáca politika sa 

zmení.  

 Radikálny zvrat v domácej politike pozostával z toho, že vládna strana chcela 

Poliakov presvedčiť, že po barbarskej vláde koalície PO a PSL zostala krajina 

v troskách, a že ich politickí oponenti sú „zradcovia, gangstri a kumpáni“. Tí, ktorí boli 

proti zmenám novej vlády, boli označovaní za „najhorší druh Poliakov“ a „geneticky 

náchylných k vlastizrade“.57  

Kritika sa na novú poľskú vládu začala znášať takmer ihneď po jej zasadnutí do 

úradu, keďže jedným z jej prvých krokov bolo odvolanie štyroch riaditeľov štátnych 

tajných služieb, bezpečnostných orgánov a štátnych úradov, pričom na ich miesta boli 

dosadení ľudia s problematickou minulosťou.58 Ďalej tu bol nový zákon o úradoch 

schválený v decembri 2015. Do tej doby nemohli byť vedúci úradníci pred nástupom do 

funkcie členmi žiadnej politickej strany najmenej päť rokov, po novom stačilo, ak svoju 

 
54 Ibid. 
55 „Wyniki wyborów do Senatu RP,“ PKW | Wybory do sejmu i senatu RP, 

https://parlament2015.pkw.gov.pl/351_Wyniki_Senat.html (stiahnuté 4.6.2020). 
56 Marcinkiewicz, Stegmaier, „The parliamentary election in Poland, October 2015,“ 224. 
57 Markowski, „The Polish parliamentary election of 2015,“ 1319-1320. 
58 Gyüreová, Demokracie, stát a společnost, 68. 
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stranícku legitimáciu odovzdali krátko pred nástupom do funkcie. Naviac boli znížené 

nároky na dĺžku predchádzajúceho pôsobenia v štátnej správe.59 Vláda zákon 

obhajovala ako snahu o obmenu dlhoročného obsadenia úradov a zefektívnenie jeho 

funkcií, opozícia začala hovoriť o ohrození demokracie v krajine.  

Vláda pokračovala so svojou „očistou“ aj v iných oblastiach, medzi ktorými sú 

najznámejšie súdnictvo a paralyzovanie poľského ústavného súdu, kontroverzná 

reforma najvyššieho súdu, v podstate podriadenie fungovania verejnoprávnych médií 

strane, nová historická politika, represia LGBT komunity či sprísňovanie interrupcií, 

negatívne vystupovala aj voči povinným kvótam na prijatie utečencov od Európskej 

únie. Týmto problematickým oblastiam sa práca bude venovať podrobnejšie 

v nasledujúcich podkapitolách. 

 

2.2 Migračná politika 

 Napriek tomu, že Poľsko nebolo priamo ovplyvnené migračnou a utečeneckou 

krízou na prelome leta a jesene 2015, migračná politika začala hrať kľúčovú rolu 

v ďalšom politickom vývoji krajiny od parlamentných volieb v októbri 2015. Poľsko 

spolu s Maďarskom a Českou republikou odmietlo prijať utečencov, ktorých v rámci 

zásady solidarity chcela prerozdeľovať Európska únia. Vláda totiž spochybňovala 

právne dôvody, pre ktoré únia každému členskému štátu kvótu pridelila. Odmietnutie 

kvót skončilo na Európskom súdnom dvore, ktorý nakoniec toto jednanie označil za 

protiprávne. 

 Vládna strana smerom k svojim občanom argumentovala bezpečnosťou krajiny 

a jej obyvateľov, ktorí by prijatím utečencov boli ohrození, a museli by žiť 

v každodennom strachu z teroristických útokov. Používala tiež naratív my verzus oni – 

„my“ zosobňovalo vládu a Poľsko, v širšom slova zmysle tiež Vyšehradskú skupinu, 

prípadne strednú a východnú Európu alebo nové členské štáty únie; „oni“ zosobňovalo 

staré členské štáty EÚ alebo bruselské elity, ktoré sledujú svoje záujmy na úkor 

záujmov nových členských štátov. V tejto súvislosti PiS démonizovala celý koncept 

EÚ, prezentovala ju ako propagandistickú organizáciu s autoritatívnymi tendenciami, 

 
59 „Dz.U. 2016 poz. 34. Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o o służbie cywilnej oraz 

niektórych innych ustaw,“ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000034/T/D20160034L.pdf (stiahnuté 

14.6.2020). 



 

 

17 

 

ktorá prechovávala k Poľsku antipatiu a brala ju ako „chudobného príbuzného 

z východnej Európy“.60 

 Akceptovaním povinných prerozdeľovacích kvót by tiež podľa vládnej väčšiny 

došlo k zvýšenému tlaku a obmedzeniu suverenity slabších členských štátov. Naviac 

mala strana ďalšiu príležitosť budovať nepriateľský naratív voči opozičnej Občianskej 

Platforme a jej predchádzajúcej vláde, ktorá kvóty ešte pred parlamentnými voľbami 

akceptovala, najmä voči Donaldovi Tuskovi, ktorý zosobňoval zároveň PO aj EÚ, a mal 

byť vykonávateľom vôle Nemecka. Naopak strana sama sa stavala do pozície spasiteľa, 

ktorý svojou vytrvalosťou dokáže ovplyvniť osud Európy.61  

Okrem silného sekuritizačného naratívu o procesoch nútenej migrácie vláda 

zaviedla aj nové sekuritizačné postupy a do svojich hodnotení a odpovedí žiadateľom 

o azyl na poľských hraniciach zahrnula diskurz národnej bezpečnosti. V roku 2016 bola 

pozastavená platnosť dôležitého dokumentu o migračnej politike „Poľská migračná 

politika – súčasný stav a predpokladané opatrenia“ z roku 2012, ktoré vypracovala 

predchádzajúca vláda v spolupráci s akademickou obcou a občianskou spoločnosťou. 

Dokument mal byť čo najskôr nahradený novým, no nestalo sa tak.62 

 Až v júni 2019 ministerstvo vnútra a administratívy vydalo dokument nazvaný 

„Poľská migračná politika“, no oficiálne nebol nikdy publikovaný, keďže to mala byť 

verzia slúžiaca len na internú komunikáciu, zatiaľ čo konečná verzia mala byť 

zverejnená neskôr. Aj táto nedokončená verzia ale prenikla na verejnosť, a kvôli svojmu 

obsahu bola kritizovaná odbornou verejnosťou, naviac nebola konzultovaná so 

žiadnymi výskumnými centrami, mimovládnymi organizáciami či poľskou akadémiou 

vied. Ľudia hľadajúci medzinárodnú ochranu sú tu spomínaní v súvislosti 

s bezpečnostnou hrozbou, väčšinou v kontexte s nelegálnou migráciou a ohrozením 

bezpečnosti krajiny. Osoby, ktoré unikajú pred perzekúciou a vojnami, sú prezentované 

ako falošní utečenci, ktorí zneužívajú migračné zákony. Dokument predpokladá ďalšie 

obmedzenia týkajúce sa prijímania takýchto osôb, ktoré by mohli žiadať o azyl.63  

  

 
60 Yermakova, „Mythology of the Law and Justice party’s migration discourse,“ 184-186. 
61 Ibid. 
62 Konrad Pędziwiatr, „Migration policy and politics in Poland,“ Respond Migration, 20.8.2019, 

https://www.respondmigration.com/blog-1/migration-policy-politics-poland (stiahnuté 28.6.2020). 
63 „Polityka migracyjna Polski,“ Stowarzyszenie interwencji prawnej, https://interwencjaprawna.pl/wp-

content/uploads/2019/06/Polityka-migracyjna-Polski-wersja-ostateczna.pdf (stiahnuté 28.6.2020). 



 

 

18 

 

2.3 Reforma súdnictva 

 Takmer ihneď po októbrových voľbách nová konzervatívna vláda rozbehla 

rozsiahlu a pomerne kontroverznú a kritizovanú reformu súdnictva. Prvá vlna zákonov 

sa týkala ústavného súdu, tá ďalšia sa venovala obecným súdom, súdnej rade 

a najvyššiemu súdu. Samotné súdy, politická opozícia a aj zahraničné entity správnosť 

a legitimitu týchto reforiem spochybňujú a vo väčšine prípadov ich považujú za vážne 

narušenie nezávislosti súdnej moci a princípov právneho štátu. 

2.3.1 Kríza ústavného súdu  

 

 Udalosťou, ktorá je v Poľsku ešte stále dôležitou témou, a ktorá je jedným 

z prvotných náznakov smerovania krajiny k neliberálnej demokracii, je kríza Ústavného 

súdu Poľskej republiky64, ktorej korene siahajú už do roku 2013. Vtedy prezident 

Komorowski predložil nový zákon o ústavnom súde, ktorý mal za cieľ zefektívniť 

riadenie súdu a zaviesť niektoré zmeny vo voľbách sudcov. Novela zákona bola prijatá 

Sejmom 25. júna 2015 a do platnosti vstúpila 30. augusta 2015. V článku 137 tohto 

zákona hovorilo prechodné ustanovenie o tom, že všetkých nástupcov sudcov, ktorým 

končil mandát v roku 2015, mal zvoliť ešte vtedy aktuálny Sejm.65  

Tento krok sa obhajoval tým, že v dôsledku ukončenia výkonu funkcie piatich 

sudcov pred ustanovenými parlamentnými voľbami by mohol vzniknúť problém 

blokovania práce ústavného súdu na dobu približne šesť mesiacov, keďže by nový 

parlament nebol uznášaniaschopný ihneď po voľbách. Počas svojho posledného 

zasadnutia 8. októbra 2015 zvolil Sejm piatich sudcov – troch, ktorí mali nahradiť 

sudcov, ktorých funkčné obdobie malo skončiť k 6. novembru 2015, a dvoch, ktorí mali 

nahradiť sudcov, ktorých funkčné obdobie malo skončiť k 2. decembru a 8. decembru 

2015. 23. októbra 2015, dva dni pred konaním parlamentných volieb, skupina poslancov 

 
64 Ústavný súd Poľskej republiky je súd stojaci mimo sústavy súdov. Rozhoduje o súlade ústavy s 

právnymi predpismi a medzinárodnými dohodami (aj o ich ratifikácii), o sporoch o právomoci ústredných 

ústavných orgánov a o súlade cieľov a činnosti politických strán s ústavou. Rozhoduje tiež o ústavných 

sťažnostiach. („Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego,“ Trybunał Konstytucyjny,  

https://trybunal.gov.pl/o-trybunale/trybunal-konstytucyjny-w-polsce/kompetencje-trybunalu-

konstytucyjnego (stiahnuté 6.6.2020)). 
65 „Dz.U. 2015 poz. 1064. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym,“ Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001064/T/D20151064L.pdf (stiahnuté 

6.6.2020). 
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Sejmu za stranu Právo a Spravodlivosť podala návrh na ústavný súd pre overenie 

ústavnosti ustanovenia, ktoré sa stalo základom pre voľbu piatich sudcov.66  

 Jedna z prvých legislatívnych iniciatív prijatých novou vládou sa týkala práve 

danej novely zákona z júna 2015. Zástupcovia vlády sa snažili vysvetliť, že hlavným 

účelom pozmeňovacieho návrhu bolo napraviť chyby vykonané predchádzajúcim 

Sejmom, v praxi to ale znamenalo vážny útok na nezávislosť ústavného súdu a jeho 

členov. Prijatím zákona v novembri 2015 Sejm zrušil platnosť rezolúcie z októbra 2015 

o menovaní piatich ústavných sudcov vládou už opozičnej PO, a tiež reguloval dĺžku 

funkčného obdobia predsedu a podpredsedu ústavného súdu.67 

Daná novela bola bezprecedentným krokom, keďže Sejm ešte nikdy neprijal 

uznesenie, ktoré by rušilo uznesenie predchádzajúceho Sejmu. Opozičná PO v súvislosti 

s touto novelou podala návrh na ústavný súd na preskúmanie ústavnosti. Napriek tomu, 

že ústavný súd vyzval Sejm, aby sa zdržal akýchkoľvek akcií vo veci voľby nových 

ústavných sudcov, pokiaľ nebude vydaný rozsudok, Sejm prijal uznesenie o voľbe 

nových piatich sudcov, a na začiatku decembra 2015 prezident Duda päť nových sudcov 

vymenoval. V januári 2016 ústavný súd zamietol sťažnosť PO, ktorá spochybňovala 

zvolenie týchto piatich sudcov do funkcie novým parlamentom.68 

 3. decembra vydal ústavný súd rozhodnutie týkajúce sa sťažnosti z októbra 2015, 

v ktorom uviedol, že právny základ pre voľbu troch sudcov nahradzujúcich tých sudcov, 

ktorých mandát vypršal pred ukončením funkčného obdobia predchádzajúceho Sejmu, 

bol platný, a prezident mal povinnosť prijať ich sľub, čo ale prezident Duda opäť 

odmietol. Právny základ pre voľbu zvyšných dvoch sudcov, naopak, vyhlásil za 

protiústavný. V rozpore s ústavou bola tiež úprava dĺžky funkčného obdobia predsedu 

a podpredsedu ústavného súdu a možnosť znovuzvolenia sudcu, ktoré vládna PiS 

zahrnula vo svojej novele zákona z novembra 2015.69 

 22. decembra 2015 prijal Sejm ďalšiu novelu zákona o ústavnom súde. Tá 

stanovila minimálny počet prítomných sudcov potrebných pre platnosť rozhodnutia 

z deväť na trinásť; rozhodnutia museli byť vykonávané dvojtretinovou väčšinou a nie 

prostou, ako tomu bolo dovtedy; prípady museli byť bez výnimky posudzované 

 
66 Szuleka, Wolny, Szwed, „The constitutional crisis in Poland 2015-2016,“ 13-16. 
67 „Dz.U. 2015 poz. 1928. Ustawa z dnia 19 listopadu 2015 r. o zmiane ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym,“ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001928/T/D20151928L.pdf (stiahnuté 

6.6.2020). 
68 Gyüreová, Demokracie, stát a společnost, 73-74. 
69 Szuleka, Wolny, Szwed, „The constitutional crisis in Poland 2015-2016,“ 23-26. 
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v poradí, v akom boli podané; konania nemohli byť organizované skôr ako po troch až 

šiestich mesiacoch po oznámení informácií zmluvným stranám; v obzvlášť závažných 

prípadoch mohol Sejm odvolať sudcu z jeho funkcie a disciplinárne konanie mohlo byť 

voči sudcom zahájené na základe návrhu Sejmu, ministra spravodlivosti alebo 

prezidenta.70  

Deň po vstúpení novely do platnosti podal žiadosť o preskúmanie predseda 

najvyššieho súdu, neskôr sa pridali ďalšie významné inštitúcie a predstavitelia poľskej 

justície. Ústavný súd 9. marca 2016 rozhodol, že novely nie sú v súlade s poľskou 

ústavou. Poľská vláda považovala ale tento rozsudok za nezáväzný, pretože sa 

nezakladal na predpisoch zavedených touto novelou, a odmietla rozsudok uverejniť, čo 

je záväznou podmienkou jeho právnej platnosti. Skupina deviatich poľských organizácii 

zaslala list Benátskej komisii71, v ktorom boli uvedené zmeny v súvislosti s chodom 

ústavného súdu, a v rámci možného porušovania základných demokratických princípov 

Rada Európy poverila Benátsku komisiu vyšetrovaním stavu právneho štátu v Poľsku.72 

Komisia bola veľmi kritická voči krokom, ktoré boli v súvislosti s fungovaním 

ústavného súdu Sejmom vykonávané. Negatívne sa vyjadrila o voľbe sudcov v 

predchádzajúcom i vtedajšom Sejme, keďže nie je v súlade s demokratickými zásadami 

dosadzovať do vysokých postov vlastné lojálne osobnosti. Komisia nesúhlasila ani 

s úpravou potrebného počtu prítomných sudcov na uznášaniaschopnosť, ani 

s dvojtretinovou väčšinou nutnou na rozhodovanie. Podľa komisie boli kvôli nízkej 

efektivite fungovania súdu v nebezpečenstve nielen právny štát, ale aj demokracia 

a ľudské práva, a vyzvala všetky štátne orgány a najmä Sejm, aby úplne rešpektovali 

a vykonávali rozsudky ústavného súdu.73 K týmto odporúčaniam sa o mesiac neskôr 

pridal aj Európsky parlament. Poľská vláda sa ale vyjadrila, že stanovisko komisie 

 
70 „Dz.U. 2015 poz. 2217. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym,“ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002217/T/D20152217L.pdf (stiahnuté 

6.6.2020). 
71 Benátska komisia, alebo oficiálne Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva, je poradný 
orgán v ústavnoprávnych otázkach. Jej úlohou je poskytovať právne poradenstvo členským štátom a 

najmä pomôcť im zosúladiť legislatívu s európskymi medzinárodnými štandardami v oblasti demokracie, 

ľudských práv a právneho štátu. Pre prípad Poľska sa skladala zo šiestich nezávislých odborníkov na 

ústavné právo vybraných všetkými členmi Rady Európy. („Opinion no. 833/2015 on amendments to the 

Act of 25 June 2015 on the Constitutional Tribunal of Poland,“ Venice Commision (Council of Europe), 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)001-e (stiahnuté 

6.6.2020).) 
72 Gyüreová, Demokracie, stát a společnost, 75-76. 
73 „Opinion no 833/2015 on amendments to the Act of 25 June 2015 on the Constitutional Tribunal of 

Poland,“ Venice Commision (Council of Europe), 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)001-e (stiahnuté 

6.6.2020). 
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v žiadnom prípade nie je akýmkoľvek spôsobom záväzné, a štát sa nemusí riadiť jej 

odporúčaniami alebo upravovať zákon, pretože je nezávislou entitou. 

Poslanci Sejmu a vláda Beaty Szydło nebrali závery komisie príliš do úvahy a už 

na konci apríla predstavili ďalšiu novelu zákona o ústavnom súde. Zákon prijatý na 

konci júla 2016 hovoril o okamžitom prevzatí povinností všetkými sudcami, ktorí zložili 

prísahu, ďalej taktiež nutnosť odložiť pojednávanie ústavného súdu v prípade 

neprítomnosti generálneho prokurátora, ktorým je v Poľsku od roku 2016 opäť minister 

spravodlivosti, a nutnosť odložiť pojednávanie aj v prípade podania námietok najmenej 

štyroch sudcov.74 Už od začiatku novela vyvolávala nové obavy, deň po zverejnení 

novely v zbierke zákonov poslanci, komisár pre ľudské práva a prvý predseda 

Najvyššieho súdu podali žiadosť o preskúmanie jej ústavnosti. Ústavný súd v polovici 

augusta rozhodol, že novela je čiastočne v rozpore s ústavou, rozsudok ale nebol 

v plnom znení zverejnený.75 

Táto novela zákona podľa Benátskej komisie obsahovala určité zlepšenia, ako 

napr. zníženie kvóra pre uznášaniaschopnosť z trinástich sudcov na jedenásť, návrat 

k rozhodovaniu pomocou prostej väčšiny alebo obmedzenie právomoci prezidenta 

v súvislosti s návrhom na disciplinárne konanie. Komisia ale tiež konštatovala, že 

účinok týchto zlepšení je veľmi obmedzený, pretože ďalšie početné ustanovenia bránia 

účinnému fungovaniu súdu, a že vláda namiesto riešenia tejto situácie pokračovala 

v jeho napádaní.76 Situáciu ohľadne poľského ústavného súdu komisia naďalej 

monitoruje. 

2.3.2 Reformy najvyššieho súdu, obecných súdov a súdnej rady 

  

 V júli 2017 odštartovala ďalšia časť súdnej reformy, ktorá je predmetom 

dlhodobého sporu Poľska s Európskou komisiou. Reforma pozostávala z troch zákonov 

o súdnej rade, o obecných súdoch a o najvyššom súde, ktoré vládna PiS považovala za 

nevyhnutné k tomu, aby bolo fungovanie súdov efektívnejšie a spravodlivejšie, a aby sa 

súdy zbavili ľudí poznamenaných mentalitou komunistickej éry. V skutočnosti sa ale 

 
74 „Dz.U. 2016 poz. 1157. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym,“ Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001157/T/D20161157L.pdf (stiahnuté 

6.6.2020). 
75 Szuleka, Wolny, Szwed, „The constitutional crisis in Poland 2015-2016,“ 40-41. 
76 „Opinion no. 860/2016 on the Act on the Constitutional Tribunal, adopted by the Venice Commission 

at its 108th Plenary Session,“ Venice Commision (Council of Europe), 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)026-e (stiahnuté 6.6.2020). 
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s najväčšou pravdepodobnosťou opäť jednalo o zvýšenie vplyvu zákonodarnej 

a výkonnej moci vo fungovaní súdnictva. 

 Ako prvú Sejm prijal zmenu zákona o obecných súdoch a dal väčšiu moc 

ministrovi spravodlivosti, ktorý má možnosť vyberať predsedov a podpredsedov 

jednotlivých súdov.77 Ich kompetencie sú väčšinou administratívneho charakteru, no 

rozhodujú aj o tom, ktorý sudca dostane aký prípad, čím sa dá do veľkej miery súdny 

proces ovplyvňovať. Novela taktiež mení postupy pri povyšovaní sudcov, pričom 

nešpecifikuje žiadne kritériá pre povýšenie a zavádza tak prvok svojvôle, a určuje 

vekovú hranicu odchodu do dôchodku, pri sudkyniach na šesťdesiat rokov a pri sudcoch 

na šesťdesiatpäť rokov. Zmenou kontroly nad postupmi menovania a povýšenia zákon 

umožnil ministrovi spravodlivosti zvoliť vedúcich predstaviteľov nižších súdov a 

zároveň sa podieľať na konaní tých istých súdov vo funkcii generálneho prokurátora, čo 

je závažné porušenie demokratických princípov trojitého delenia štátnej moci.78 

 Druhý zákon pojednával o štátnej súdnej rade, ústavnom orgáne zodpovednom 

za nominovanie sudcov a posudzovanie etických sťažností voči právnikom. Novela 

zvyšovala počet členov, ktorí sú volení parlamentom, z celkom dvadsiatich piatich 

členov by pätnásť bolo menovaných Sejmom. Dovtedy bolo pätnásť členov volených 

sudcami zo všetkých poľských súdov v rámci sústavy, zvyšných desať členov 

pozostávalo z návrhov ministra spravodlivosti (a zároveň generálneho prokurátora), 

predsedu Najvyššieho súdu, predsedu Najvyššieho správneho súdu, nominanta 

prezidenta, štyroch členov menovaných Sejmom a dvoch menovaných Senátom.79 

Reforma okrem zvýšeného počtu politických nominantov znižovala aj právomoci rady, 

zatiaľ čo zvyšovala právomoci ministra spravodlivosti. Podľa dovtedajších právnych 

predpisov sa nominácie nových sudcov uskutočňovali na odporúčanie rady, reforma 

ponechávala len obmedzenú možnosť namietať proti konkrétnemu kandidátovi.80 

 
77 „Dz.U. poz. 1452. Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz niektórych innych ustaw,“ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001452/T/D20171452L.pdf (stiahnuté 

7.6.2020). 
78 Michael Hoffmann, „[PiS]sing off the Courts: the PiS Party's Effect on Judicial Independence in 

Poland,“ Vanderbilt Journal of Transnational Law 51, č. 4 (október 2018): 1161-1162. 

https://www.ebsco.com/ (stiahnuté 31.5.2019). 
79 „Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmiane ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych 

innych ustaw,“ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1423_u.htm 

(stiahnuté 7.6.2020). 
80 „Poland: Three amendments that seriously undermine the independence of judiciary – July Update,“ 

Amnesty International, 18.7.2017, https://www.amnesty.nl/actueel/poland-three-amendments-that-

seriously-undermine-the-independence-of-judiciary-july-update (stiahnuté 7.6.2020). 
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 Posledným z júlovej série kontroverzných noviel bol zákon o Najvyššom súde 

Poľskej republiky, ktorý je poslednou dovolacou inštanciou. Zákon hovoril o tom, že 

v deň, kedy vstúpi do platnosti, budú musieť ísť bez ohľadu na vek všetci sudcovia do 

dôchodku, výnimky by mohol udeliť iba minister spravodlivosti. Novela by ministrovi 

spravodlivosti dala právomoc ukončiť funkčné obdobie sudcov, mal by teda právo 

vytvoriť „nový“ najvyšší súd po skončení funkčného obdobia súčasných členov súdu a 

získal by tiež novú právomoc v disciplinárnom konaní sudcov vrátane možnosti 

spochybniť rozhodnutia súdu prijaté v predchádzajúcich disciplinárnych konaniach.81 

Návrh zákona bol kritizovaný mimovládnymi organizáciami a právnikmi ako neústavný 

a zjavne politicky motivovaný.82 

 Tieto dva návrhy zákonov ale prezident Duda v pôvodných verziách vetoval 

a v septembri 2017 predstavil vlastné návrhy, v ktorých požadoval viac právomocí pre 

seba pri menovaní a odvolávaní členov rady. Podľa neho by totiž pôvodné zákony dali 

príliš veľkú moc ministrovi spravodlivosti. Vo svojich návrhoch tiež nastavil hranicu 

pre odchod sudcov do dôchodku na šesťdesiatpäť rokov a vytýčil si právo rozhodovať 

o tom, či budú môcť sudcovia pracovať dlhšie. Medzitým Európska komisia došla 

k záveru, že v Poľsku hrozí jasné riziko porušenia princípov právneho štátu. Spustil sa 

tým bezprecedentný postup, kvôli ktorému hrozilo krajine pozastavenie hlasovacích 

práv v EÚ v súlade s ustanoveniami článku sedem Zmluvy o Európskej únii. Tieto 

ľahko pozmenené verzie zákonov ale nakoniec Sejm prijal a Duda podpísal v decembri 

2017.83 

 V apríli 2018 došlo na základe obáv EÚ a EK z porušovania demokratických 

princípov k niektorým úpravám súdnej reformy, ktoré obmedzili právomoci ministra 

spravodlivosti, podľa komisie a poľskej opozície ale neboli dostatočné. Jedným 

z najproblematickejších bodov bol odchod sudcov najvyššieho súdu, ktorí dosiahli vek 

šesťdesiatpäť rokov. To sa týkalo dvadsiatichsiedmich zo sedemdesiatichdvoch sudcov 

vrátane samotnej predsedníčky Małgorzaty Gersdorf, ktorá ale odstúpiť odmietla, 

pretože jej mandát mal podľa ústavy vypršať až v roku 2020, a stala sa tak symbolom 

odporu k zmenám v súdnictve. Najvyšší súd pozastavil platnosť zníženia veku odchodu 

 
81 „Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym,“ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1727_u/$file/1727_u.pdf (stiahnuté 7.6.2020). 
82 „Poland – July Update.“ 
83 Tomáš Vasilko, „Pisokracia, kričala opozícia. Poliaci majú nového premiéra, ale hlavne prijali 

kontroverzné reformy súdnictva,“ Denník N, 8.12.2017, https://dennikn.sk/967251/pisokracia-kricala-

opozicia-poliaci-maju-noveho-premiera-ale-hlavne-prijali-kontroverzne-reformy-sudnictva/?ref=tema 

(stiahnuté 7.6.2020). 
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do dôchodku v auguste 2018 a podal žiadosť na únijný súd, aby o tejto veci rozhodol. 

V októbri 2018 EK v tejto veci podala na Poľsko žalobu a žiadala o pozastavenie 

platnosti tohto zákona, pričom zákon označila za nezlučiteľný s právom únie, pretože 

narušoval zásadu nezávislosti súdnictva.84 

 Napriek výčitkám, že by sa malo počkať na vyjadrenie Súdneho dvora Európskej 

komisie, v októbri 2018 prezident Duda vymenoval nových dvadsaťsedem členov 

najvyššieho súdu. Po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora o okamžitom zrušení 

uplatňovania tohto nariadenia Sejm v novembri 2018 odhlasoval zmenu tohto sporného 

zákona, kedy bola zrušená veková hranica šesťdesiatpäť rokov. Vďaka zmene sa do 

zamestnania vrátili tí, ktorí boli pôvodne nútení ísť do dôchodku, pre novo zvolených 

sudcov ale platilo pôvodné znenie zákona. Prezident Duda európsky súd obvinil 

z miešania sa do vnútorných záležitostí Poľska.  

  

2.4 Reforma verejnoprávnych médií 

 Ďalšia oblasť, ktorú mala v úmysle vládna PiS reformovať, boli poľské médiá. 

Už v decembri 2015 Sejm schválil novelu zákona o verejnoprávnych médiách, tzv. 

„malý mediálny zákon“. Pred schválením tejto novely boli členovia dozornej rady 

a vysokí funkcionári verejnoprávnej televízie dosadzovaní prostredníctvom verejných 

výberových konaní, nová verzia ale toto privilégium a tiež možnosť ich odvolania dala 

ministrovi štátneho pokladu. Prijatím zákona sa mali tiež skončiť mandáty všetkých 

dovtedajších členov riadiacich a dozorných rád. Minister štátneho pokladu mal podľa 

zákona tieto práva do 30. júna 2016.85 Podľa PiS nebola najmä televízia dostatočne 

patriotická a nevysielala dostatok historických programov, ktoré by mladých 

obyvateľov viedli k národnej hrdosti, taktiež mala úplne opomínať kresťanstvo a poľské 

tradície. Vládna strana tiež kritizovala spôsob, akým verejnoprávne médiá referovali 

o snahe vlády zmeniť personálne obsadenie ústavného súdu, a hovorila o tom, že tieto 

 
84 „Evropská komise posílá Polsko k unijnímu soudu. Kvůli justiční reformě,“ Česká televize, 24.9.2018, 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2603426-evropska-komise-posila-polsko-k-unijnimu-soudu-kvuli-

justicni-reforme (stiahnuté 12.6.2020). 
85 „Dz.U. 2016 poz. 25. Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji,“ Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000025/T/D20160025L.pdf (stiahnuté 

12.6.2020). 
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médiá prezentovali názory, s ktorými sa ale nestotožňovala väčšina voličov. Zákon bol 

prijatý s veľkou rýchlosťou, prezident Duda ho podpísal už 7. januára 2016.86 

 Opozícia sa vyjadrila jasne proti tejto novele. Kritici upozorňovali na to, že 

v novodobej histórii predstavitelia vlády nikdy nemali kompetencie na rozhodovanie 

o tom, kto bude verejnoprávne médiá riadiť. V reakcii na tento sporný zákon odstúpili 

riaditelia jednotlivých staníc poľskej verejnoprávnej televízie TVP ešte na konci 

decembra 2015 zo svojich funkcií a aj ďalší dlhoroční novinári podali výpovede. 

V poľských uliciach proti tomuto zákonu demonštrovali aj obyvatelia a bez reakcie 

nezostala ani Európska komisia. Podpredseda EK Frans Timmermans poslal list 

poľskému ministrovi zahraničných vecí Witoldovi Waszczykowskému - Poľsko touto 

novelou a priamou kontrolou vlády nad televíziou a rozhlasom mohlo ohroziť hodnoty 

Európskej únie, podobne sa vyjadrila aj zástupkyňa OBSE pre slobodu médií Dunja 

Mijatović. Waszczykowski sa ale vyjadril, že týmto zákonom vláda len chce „vyliečiť 

krajinu z nových chorôb“.87  

Deň po podpísaní zákona menoval minister štátneho pokladu nového riaditeľa 

verejnoprávnej televízie, námestníka kultúry a bývalého poslanca Sejmu za PiS Jacka 

Kurského, na miesto riaditeľa rozhlasu bola dosadená novinárka Barbara Stanislawczyk. 

Obaja mali viesť tieto organizácie dovtedy, kým nebudú presadené ďalšie chystané 

zmeny. Tie prišli ešte v ten mesiac, kedy vláda pripravila ďalšie tri novely zákona 

o médiách, tzv. „veľký mediálny zákon“. Podľa novely o národných médiách mali byť 

poľská televízia a rádio spolu s tlačovou agentúrou PAP premenované na národné médiá 

a ich formálne postavenie sa malo zmeniť z akciovej spoločnosti na štátnu právnickú 

osobu. Ich prioritou by podľa zákona mala byť kultivácia národnej tradície, 

vlasteneckých a ľudských hodnôt, ako aj prispievanie k duchovným potrebám divákov 

a poslucháčov.88  

Súčasťou návrhu bolo aj vytvorenie, zo štátneho rozpočtu dotovaného, Fondu 

národných médií, ktorý by národné médiá financoval, a tiež dohľad nad médiami od 

Rady národných médií, z ktorých by dvoch členov volil Sejm, dvoch prezident 

a jedného Senát. Predseda rady, ktorý by bol menovaný predsedom Sejmu, by potom 

 
86 Klimkiewicz, „State, media and pluralism: Tracing roots and consequences of media policy change in 

Poland,“ 201-202. 
87 Mehwisch Khan, „The Polish media law controversy: national protests and European discontent,“ 

European Youth Press, https://www.youthpress.org/polish-media-law-controversy/ (stiahnuté 12.6.2020). 
88 „Poselski projekt ustawy o mediach narodowych, druk nr. 442,“ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/BE8E7FB04FB3B43EC1257FA0003E170E/%24File/442.pdf 

(stiahnuté 12.6.2020). 
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rozhodoval o obsadení funkcií riaditeľov štátnych médií, ktorí by boli zároveň ich 

šéfredaktormi. Návrh by naviac umožňoval aj zásahy do obsahovej náplne médií 

a ukladal by povinnosť publikovať prehlásenia a správy o činnosti vysokých štátnych 

predstaviteľov.89 Týmto krokom by sa fungovanie verejnoprávnych médií ešte viac 

podriadilo štátnemu aparátu.  

Ministerstvo kultúry sa nakoniec po konzultáciách v apríli 2016 rozhodlo, že 

implementáciu balíka veľkého mediálneho zákona presunie na neurčito, keďže boli 

potrebné ešte početné procedurálne kroky. Namiesto pôvodných noviel sa vláda 

rozhodla predložiť ďalší „malý zákon“, ktorý sa sústredil len na vedenie 

verejnoprávnych médií, a to najmä z toho dôvodu, že platnosť pôvodného mediálneho 

zákona z decembra 2015 mala vypršať na konci júna toho roku.90  

Táto novela sa venovala novému orgánu, s ktorým sa počítalo aj 

v predchádzajúcom návrhu, a síce Rade národných médií. Tento orgán má šesťročné 

funkčné obdobie, troch členov vyberá Sejm a dvoch prezident na základe opozičných 

návrhov. Rada menuje a odvoláva členov orgánov verejnoprávnej televízie, rádia 

a agentúry PAP, môže tiež navrhnúť zmenu štatútu týchto mediálnych organizácií, 

rovnako tak schvaľuje riaditeľov lokálnych pobočiek televízie. Verejnoprávne médiá si 

nemôžu samy bez súhlasu Rady vyberať podnikateľské subjekty pre spoluprácu a Rada 

má v rámci kontroly týchto mediálnych organizácií rovnaké právomoci ako ich dozorné 

rady. Členovia rady majú právo byť zúčastnení valných zhromaždení. Dotyčné médiá 

musia tejto Rade kvartálne aj ročne zasielať správy o hospodárení a ďalšie dokumenty 

súvisiace s ich činnosťou. Novela vošla do platnosti 22. júna 2016.91 

Konzervatívnej poľskej vláde sa podarilo, aby médiá začali šíriť ich klerikálnu 

a nacionalistickú víziu. Asi stošesťdesiat reportérov a moderátorov bolo po prijatí 

novely zákona prepustených alebo sami odišli, pretože im televízia zasahovala do 

obsahu reportáží – hovorilo sa o „rozdielnych perspektívach“ novinárov a samotnej 

televízie, nebolo možné napríklad odvysielať ani vstupy z masívnych protivládnych 

demonštrácií. Nesúhlas so zmenami vo verejnoprávnych médiách vyjadrili aj samotní 

diváci, keď sa v apríli 2016 verejnoprávna televízia TVP1 prepadla z prvého miesta 

 
89 Ibid. 
90 Klimkiewicz, „State, media and pluralism,“ 207. 
91 „Dz.U. 2016 poz. 929. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych,“ Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000929/T/D20160929L.pdf (stiahnuté 

13.6.2020). 
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v sledovanosti na tretie, a hlavné spravodajstvo „Wiadomości“ stratilo asi 

sedemstopäťdesiat tisíc divákov.92 

Už v roku 2017 sa po prvý raz objavila správa, že poľská vláda chce obmedziť 

vlastníctvo poľských médií zahraničnými koncernami. Ministerstvo kultúry 

pripravovalo návrh zákona, ktorý hovorí o tzv. repolonizácii, tzn. že televízie, 

vydavateľstvá a mediálne domy v Poľsku budú musieť mať väčšinových poľských 

majiteľov a zahraniční vlastníci budú môcť disponovať maximálne dvadsaťpercentným 

podielom. Koncerny vlastniace poľské médiá pochádzajú najmä z Nemecka 

a Spojených štátov. Vláda tento krok obhajovala opäť poľskými národnými záujmami, 

pred ktorými súčasní vlastníci médií uprednostňujú tie svoje inonárodné. Do volieb 

v roku 2019 ale v tejto oblasti nedošlo k žiadnej zmene a podľa predstaviteľov vlády sa 

otázkou repolonizácie médií mali venovať, ak by sa im podarilo vyhrať plánované 

parlamentné voľby v októbri 2019.93  

Podľa štúdie Centra pre pluralizmus a slobodu médií z roku 2018 bola pluralita 

poľských médií vystavená riziku v štyroch oblastiach merania – v oblastiach základnej 

ochrany a sociálneho začlenenia miernemu riziku, v oblastiach plurality trhu a politickej 

nezávislosti vysokému riziku.94 Je teda zrejmé, že rovnako ako súdnictvo, tak aj médiá 

sa stali nástrojom konzervatívnej poľskej vlády v snahe ovládnuť verejný priestor 

a pretvoriť poľskú spoločnosť na národnostne zmýšľajúcu konzervatívnu entitu.  

2.5 Historická politika 

 

Jednou z dôležitých oblastí, kde sa nová poľská vláda angažovala, bola oblasť 

historickej politiky. Hlavným cieľom bolo zasadiť utrpenie a obety Poliakov počas 

druhej svetovej vojny na úroveň utrpenia Židov, prevziať kontrolu nad inštitúciami a 

marginalizovať oponentov formovaním monolitického pohľadu na etnický poľský 

národ, ktorý je prvou obeťou nacistického a sovietskeho režimu. Poliaci majú byť 

vyobrazovaní tak, že počas druhej svetovej vojny obetovali svoje životy za svojich 

židovských susedov a statočne bojovali za víťazstvo nad nacistickou vládou. 

 
92 Alison Smale, Joanna Berendt, „Poland’s conservative Government Puts Curbs on State TV News,“ 

The New York Times, 3.7.2016, https://www.nytimes.com/2016/07/04/world/europe/polands-

conservative-government-puts-curbs-on-state-tv-news.html (stiahnuté 13.6.2020). 
93 James Shotter, „Poland’s ruling party plans to ‚repolonise‘ media if re-elected,“ Financial Times, 

20.6.2019, ft.com/content/1a4f9232-9358-11e9-aea1-2b1d33ac3271 (stiahnuté 13.6.2020). 
94 Beata Klimkiewicz, „Monitoring Media Pluralism in Europe: Application of the Media Pluralism 

Monitor 2017 in the European Union, FYROM, Serbia and Turkey. Country Report: Poland,“ Centre for 

Media Pluralism and Media Freedom (november 2018): 13, https://cmpf.eui.eu/wp-

content/uploads/2018/11/Poland_MPM2017_country-report.pdf (stiahnuté 13.6.2020). 
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Kontroverznou bola v tejto oblasti najmä novela zákona o Inštitúte národnej 

pamäti. Tento na základe zákona z roku 1998 štátom vytvorený orgán je repozitárom 

národného uvedomenia, určitou kombináciou akademického vedeckého ústavu a súdu. 

Podľa štatútu je jeho úlohou výskum a dokumentácia strát, ktoré poľský národ utrpel v 

dôsledku druhej svetovej vojny a počas povojnového totalitného obdobia. Ústav 

informuje o vlasteneckých tradíciách odporu proti okupačným silám a o boji poľských 

občanov za suverenitu národa vrátane ich úsilia o ochranu slobody a ľudskej 

dôstojnosti. IPN tiež vyšetruje trestné činy spáchané na poľskej pôde proti poľským 

občanom, ako aj proti osobám iného občianstva, ktoré boli v krajine neoprávnene 

vykonané. Jeho misiou je tiež kompenzácia škôd pre obete a edukácia verejnosti 

v oblasti súdobej histórie Poľska.95 

Už v zákone z roku 1998, ktorý ustanovoval fungovanie IPN, sa hovorilo 

v článku 55 o verejnom popretí nacistických zločinov, komunistických zločinov a iných 

vojnových zločinov alebo zločinov voči poľskému národu alebo obyvateľom Poľska, 

ktoré môže byť potrestané odňatím slobody až na tri roky.96 Novela zákona, tiež 

neformálne známa ako „zákon o holokauste“, mala brániť „dobré meno“ Poľska a jeho 

obyvateľov voči obvineniam z viny na holokauste, a mala potrestať všetkých, ktorí 

verejne a v rozpore s faktami pripisujú poľskému národu alebo poľskému štátu 

zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť za nacistické zločiny, alebo inak vážne znižujú 

zodpovednosť skutočných páchateľov týchto zločinov, pokutou alebo trestom odňatia 

slobody až do výšky troch rokov.97  

Aj keď sa v tomto zákone výslovne neuvádzajú obvinenia, že sa Poliaci 

podieľali na vraždení Židov, z verejnej diskusie, ako aj z vyhlásení vlády v médiách 

vyplýva, že vymedziť sa voči týmto tvrdeniam bolo hlavným motívom tohto zákona. 

Hlavný problém vyvstával v súvislosti s „dobrým menom“ Poľska, ktoré ponechávalo 

oveľa širší priestor na interpretáciu ako čisto popieranie nacistických zločinov, ako to 

bolo stanovené v predchádzajúcej verzii zákona. Rovnako problematické sú dodatky, 

 
95 „O IPN,“ Instytut Pamięci Narodowej, https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/24154,O-IPN.html (stiahnuté 

19.6.2020). 
96 „Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu,“ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981551016/O/D19981016.pdf (stiahnuté 

19.6.2020). 
97 „Dz.U. 2018 poz. 369. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz innych ustaw,“ Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000369/T/D20180369L.pdf (stiahnuté 

14.6.2020). 
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ktoré trestajú popieranie zločinov proti poľským občanom spáchaných ukrajinskými 

nacionalistami. Navonok sa predkladatelia zákona takto chceli ohradiť najmä voči 

používaniu slovných spojení „poľské tábory smrti“ či „poľské koncentračné tábory“, 

ktoré vo veľkej miere používali zahraničné médiá pri opise nacistických koncentračných 

a vyhladzovacích táborov na poľskom území.98   

Zákon bol prijatý Sejmom 26. januára 2018, jeden deň pred výročím 

oslobodenia vyhladzovacieho tábora v Osvienčime, a vyvolal kritiku nielen v poľskej 

politickej opozícii  a medzi historikmi, ale aj v zahraničí. Najmä v Izraeli sa zákon 

chápal ako pokus o vymazanie činov Poliakov, ktorí sa tiež podieľali na masakroch 

a vyvražďovaní Židov, v USA panovali obavy o akademickú slobodu. Nebolo tiež 

jasné, akým spôsobom by sa vyhodnocoval atribút „v rozpore so skutočnosťou“, alebo 

aká by bola vymožiteľnosť práva v prípade porušovania tohto zákona v zahraničí. Na 

konci júna 2018 Sejm prijal a prezident Duda expresne podpísal zmenu tohto zákona, 

ktorá vynechávala časť o trestoch – spochybnenie dobrého mena Poľska už nebolo 

predmetom trestného práva, ale stále mohlo byť nahlasované na poľské súdy.99 

Nemenej dôležitá je politika vykonávaná prostredníctvom poľských historických 

múzeí. Najznámejším príkladom je múzeum druhej svetovej vojny, ktoré bolo otvorené 

v marci 2017 v Gdaňsku, teda na mieste, kde vojna v septembri 1939 začala nemeckým 

útokom na Westerplatte. Cieľom múzea, ktorého vznik bol projektovaný ešte za vlády 

PO v roku 2007, bolo podľa jeho riaditeľa Pawla Machcewicza zobraziť životy a osudy 

civilistov a vojakov nielen v Poľsku, ale aj v ostatných európskych krajinách, a ukázať 

tak prepojenie poľskej histórie s európskou históriou. Podľa ministra kultúry Piotra 

Glinského bolo ale takéto prezentovanie narušenie poľskej histórie, pretože sa výstava 

nedostatočne zameriavala na poľský heroizmus a odboj proti nacistickým a sovietskym 

silám. Naviac sa v múzeu mala nachádzať aj výstava o masakri v obci Jedwabne, kde 

v roku 1941 Poliaci upálili Židov v miestnej stodole, ktorá bola provokatívna a narúšala 

tak naratív vládnej strany o poľskom heroizme.100  

Ešte v  apríli 2016 bolo oznámené, že by sa múzeum malo zlúčiť s ešte 

neexistujúcim, novo založeným Múzeom Westerplatte. O podobnom zlúčení sa hovorilo 

už skôr, no v tomto období predstavovalo jasný zámer vlády vymeniť vedenie Múzea 

 
98 Hackmann, „Defending the ‚Good Name‘ of the Polish Nation,“ 601-603. 
99 Ibid, 603-604. 
100 Soraya Sarhaddi Nelson, „Poland’s New World War Museum Just Opened, But Maybe Not For 

Long,“ NPR, 4.4.2017, https://www.npr.org/sections/parallels/2017/04/04/521654034/polands-new-

world-war-ii-museum-just-opened-but-maybe-not-for-long?t=1592593905083 (stiahnuté 21.6.2020). 
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druhej svetovej vojny. Dva týždne po otvorení múzea najvyšší súd povolil zlúčenie 

tohto múzea a Múzea Westerplatte, čím poskytol formálny dôvod na vymenovanie 

nového riaditeľa a prepustenie Machcewicza a jeho tímu. Do konca roka 2017 boli 

v koncepcii výstavy vykonané početné zmeny vrátane premietania filmu 

„Neporaziteľní“ z produkcie IPN.101 

V lete 2017 otvoril citlivú tému vojnových reparácií od Nemecka vo vysielaní 

katolíckeho rádia Maryja predseda PiS Kaczyński. Nemecko obvinil z toho, že odmieta 

prevziať zodpovednosť za činy, ktoré spáchalo počas druhej svetovej vojny. Poľsko sa 

prijímania finančného odškodnenia vzdalo už v roku 1953 na základne nátlaku 

Sovietskeho zväzu, čo ale Poľsko začalo považovať za právne nezáväzné.102 Berlín 

poľské nároky označil za neopodstatnené, pretože ešte aj dnes poskytuje finančnú 

podporu jednotlivcom aj organizáciám, ktoré boli nacizmom poškodené. Téma sa 

priebežne otvárala aj v roku 2018 a 2019, a spôsobila tak medzi Poľskom a Nemeckom 

rozkol. 

2.6 Rodinná politika 

 

 Od apríla 2016 vláda začala realizovať program „Rodzina 500+“, ktorý 

zabezpečuje pre rodiny príspevok päťsto zlotých na každé druhé a ďalšie dieťa v rodine 

do veku osemnástich rokov, čím splnila svoj predvolebný sľub. Príspevok naviac 

dostávajú domácnosti aj na prvé dieťa, ak ich mesačný príjem nepresahuje osemsto 

zlotých na osobu. Vláda zákon obhajovala ako zlepšenie finančnej situácie poľských 

rodín a zároveň príspevok považovala za motiváciu pre zvýšenie pôrodnosti a s tým 

spojený rast populácie. Opozícia zákon kritizovala kvôli tomu, že prídavky nie sú 

určené pre všetky deti, ďalej kvôli pochybnostiam o zastavení demografického poklesu 

a nadmernej záťaži pre štátny rozpočet.103 

Na prelome septembra a októbra 2016 bol v Sejme prejednávaný návrh o takmer 

úplnom zákaze potratov, pre ktorý protiinterrupčná občianska iniciatíva získala podpisy 

štyristopäťdesiat tisícov ľudí, pričom jedinou výnimkou bolo priame ohrozenie zdravia 

alebo života matky. Lekárom hrozil za vykonanie interrupcie trest odňatia slobody až do 

 
101Darasz, „The History Men,“ 147-148. 
102 „Polens Regierung prüft Reparationsforderungen and Deutschland,“ Welt.de, 2.8.2017, 

https://www.welt.de/politik/ausland/article167319391/Polens-Regierung-prueft-Reparationsforderungen-

an-Deutschland.html (stiahnuté 17.7.2020). 
103 „Opozycja krytykuje program ‚Rodzina 500 plus‘. ‚Pieniądze trafią nie do każdego dziecka‘,” TVP 

Info, 1.2.2016, https://www.tvp.info/23844451/opozycja-krytykuje-program-rodzina-500-plus-pieniadze-

trafia-nie-do-kazdego-dziecka (stiahnuté 14.6.2020). 
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výšky piatich rokov. Dovtedajší zákon o interrupciách, ktorý už aj tak patril medzi tie 

najreštriktívnejšie v Európe, a kvôli ktorému absolvovali tisícky žien potraty ilegálne 

alebo v zahraničí, umožňoval umelé prerušenie tehotenstva aj v prípade nenávratného 

poškodenia plodu alebo ak došlo k znásilneniu či incestu. Konzervatívci v prvom čítaní 

tento zákon podporili, čo spôsobilo rozsiahle demonštrácie nazývané „čierne protesty“, 

na ktorých aktivisti upozorňovali na snahu o obmedzenie práv žien a občianskej 

slobody. Vládna strana sa nakoniec od návrhu dištancovala, Kaczyński priznal, že 

ďalšie presadzovanie agendy by mohlo mať negatívne dopady na spoločnosť, a zákon 

bol 6. októbra Sejmom zamietnutý.104  

Na začiatku roku 2018 sa o novele opäť začalo debatovať, keď po parlamentnej 

debate do výborov prešiel návrh, ktorý mal umelé prerušenia tehotenstva zakázať 

v prípadoch vážneho a nenávratného poškodenia plodu, potraty mali zostať povolené 

iba v prípade ohrozenia života matky alebo v prípade otehotnenia spôsobeného trestným 

činom. V poľských mestách ale opäť vypukli početné demonštrácie, naviac sa na návrh 

zniesla kritika aj od OSN či Rady Európy.105 Riešenie tejto citlivej témy sa zmrazilo na 

dobu neurčitú alebo do prípadného ďalšieho volebného obdobia. 

 V roku 2019 konzervatívna vláda v rámci svojej kampane pred májovými 

eurovoľbami a októbrovými voľbami do Sejmu podporila vznik tzv. „zón bez LGBT“ 

v niektorých poľských okresoch a vojvodstvách. Zóny vznikali ako reakcia na podporu 

LGBT komunity liberálnym varšavským primátorom Rafałom Trzaskowským, ktorý 

podpísal dvanásťbodovú deklaráciu LGBT a prehlásil jeho zámer nasledovať smernice 

Svetovej zdravotníckej organizácie. Cieľom deklarácie a smerníc bolo okrem iného 

bojovať proti diskriminácii tejto sexuálnej menšiny, upraviť učebné osnovy sexuálnej 

výchovy na školách a zaistiť pre žiakov odbornú psychologickú pomoc. Líder vládnej 

PiS Jarosław Kaczyński deklaráciu označil za neprijateľnú a hovoril o právach pre 

LGBT komunitu ako o zahraničnom importe, ktorý ohrozuje Poľsko a jeho rodiny. 

Konzervatívny týždenník Gazeta Polska, ktorý má blízko práve k vládnej strane, 

 
104 „Całkowity zakaz aborcji do kosza. Sejm ostatecznie odrzucił projekt,“ tvn24.pl, 6.10.2016, 

https://tvn24.pl/polska/sejm-odrzucil-projekt-ws-calkowitego-zakazu-aborcji-ra681648-3195405 

(stiahnuté 14.6.2020). 
105 „Poland abortion: Protests against bill imposing new limits,“ BBC News, 26.3.2018, 

https://www.bbc.com/news/world-europe-43514965 (stiahnuté 21.6.2020). 
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dokonca k jednému zo svojich čísel pridal samolepky s preškrtnutou dúhovou vlajkou 

na podporu regiónov, ktoré zóny bez LGBT zaviedli.106  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
106 Peter Foster, „Polish ruling party whips up LQBTQ hatred ahead of elections amid ‚gayfree‘ zones and 

Pride march attacks,“ The Telegraph, 9.8.2019, https://www.telegraph.co.uk/news/2019/08/09/lgbtq-

activists-poland-battle-growing-hostility-countrys-powerful/ (stiahnuté 14.6.2020). 
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3 Vývoj Poľska počas vlády PiS 2015-2019 v týždenníku 

Junge Freiheit 

3.1 O periodiku Junge Freiheit 

 Periodikum Junge Freiheit vzniklo v badensko-württemberskom meste Freiburg 

im Breisgau v máji roku 1986 ako novinárska „vlajková loď“ tzv. „novej pravice“. 

Nová pravica je zoskupenie intelektuálov, ktorí si zakladajú najmä na myšlienkach 

konzervatívnej revolúcie Weimarskej republiky a chcú presadiť zásadnú politickú 

zmenu kultúrnou revolúciou sprava. Namiesto pluralitného chápania demokracie 

presadzujú homogénne chápanie, nacionalistický nacionalizmus by mal nahradiť 

prvenstvo ľudských práv, individuálne chápanie ľudských práv by malo byť vymenené 

za kolektivistické, teda za práva pre národy. Presnejší obrys šírenia politického 

porozumenia ale chýba. Nová pravica nemá žiadnu organizačnú štruktúru, pretože aj 

samotní vydavatelia môžu mať na niektoré oblasti, napr. kresťanstvo či zásah štátu do 

ekonomiky, rôzne názory, často sa však stretávajú.107  

 Týždenník sám sa označuje ako spojenie medzi konzervativizmom a klasickou 

žurnalistkou s dôrazom na nezávislosť od veľkých nakladateľstiev a politických strán 

a spolkov. Svoju prácu prezentuje ako príspevok k rôznorodosti názorov, tiež ako 

uplatňovanie práva na slobodu názoru a slobodu tlače pre celé politické spektrum. Za 

svoju základnú úlohu považuje dodržiavanie hodnôt národa, slobody, konzervativizmu 

a katolicizmu. Svojím zaujatím pozície chcelo mať JF pravdepodobne vplyv na 

novinárske vákuum, ktoré sa v sedemdesiatych rokoch otvorilo medzi demokratickým 

konzervativizmom a pravicovým extrémizmom, a medzi patriotizmom lojálnym 

k ústave a radikálnym nacionalizmom založeným na etnicite. Pôvodne lokálny časopis 

žiakov a študentov najskôr vychádzal v náklade štyristo výtlačkov raz za dva mesiace, 

v roku 1990 bolo hlavnými autormi založené nakladateľstvo a o rok neskôr periodikum 

vychádzalo pravidelne ako mesačník, od roku 1994 už ako týždenník.108  

 Podľa politológov sa periodikum nachádza v hraničnej oblasti medzi 

protiústavným krajne pravicovým extrémizmom a spektrom konzervativizmu 

a nacionalizmu, ktoré je ešte stále v súlade s ústavou. Po náraste popularity týždenníka 

 
107 Armin Pfahl-Traughber, „Was die ‚Neue Rechte‘ ist – und was nicht,“ bpb.de, 21.1.2019, 

https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/284268/was-die-neue-rechte-ist-und-was-

nicht (stiahnuté 25.7.2020). 
108 „Die Geschichte der JF,“ Junge Freiheit, https://jungefreiheit.de/informationen/die-geschichte-der-jf/ 

(stiahnuté 25.6.2020). 
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v deväťdesiatych rokoch, ktoré bolo zapríčinené najmä patriotickými náladami 

spoločnosti súvisiacimi so znovuzjednotením Nemecka, bolo otázne, či sa jednalo 

o protiústavné médium, ktoré by malo byť monitorované príslušnými úradmi. Podľa 

úradu pre ochranu ústavy v spolkovej republike Severné Porýnie-Vestfálsko vykazoval 

týždenník podozrenie na pravicovo extrémistickú činnosť, a teda bolo potrebné jeho 

činnosť sledovať. V nultých rokoch ale prešlo umiernením svojho prejavu, a to najmä 

vďaka prepusteniu redaktorov, ktorí inklinovali k myšlienkam národného socializmu, 

a jeho sledovanie bolo v roku 2004 zrušené. JF proti tomuto vyjadreniu podalo 

sťažnosť, s ktorou v roku 2005 uspelo na Spolkovom ústavnom súde s rozsudkom 

hodnotiacim takúto klasifikáciu týždenníka ako protiústavnú.109 

 Bez ohľadu na to je možné badať radikálne formulovaný a na etnicite založený 

nacionalizmus a nadväzovanie na politické a ideologické smery predvojnového 

a medzivojnového Nemecka, o ktorých sa hovorí ako o konzervatívnej revolúcii, 

zároveň ale aj ako o období antidemokratického myslenia. Napriek už spomínanému 

umierneniu prejavu v niektorých oblastiach v nultých rokoch dochádzalo k upevňovaniu 

určitých pozícií, ktoré v celkovom súhrne znamenali ideologickú a strategickú 

radikalizáciu. Napríklad v historickej politike a politike pamäti sa dokázali vyhnúť 

popieraniu holokaustu či glorifikácii nacizmu, ale cieľom zostávala normalizácia 

minulosti a relativizovanie nacistických zločinov. Rovnako tak sa zmenili aj argumenty 

súvisiace s imigráciou a národnou identitou, kde sa báli straty nemeckej národnej 

homogenity a kultúrnej identity, čo dávali za vinu nezodpovedným politikom 

a vplyvným elitám.110 

  Novým impulzom bol pre týždenník vznik protieurópskej a protiimigračnej 

politickej strany Alternatívna pre Nemecko, s ktorej hlavnými myšlienkami 

ekonomického liberalizmu orientovaného na národný štát sa autori stotožňovali. Naopak 

sa dištancovali od etnických fundamentalistických pozícií a otvorených antisemitských 

postojov. Vo svojej podstate Junge Freiheit zostáva hlásateľom radikálnej 

nacionalistickej opozície, ktorá sa zaoberá zásadnou zmenou spoločenských, politických 

a kultúrnych pomerov v Nemecku.111 

 
109 Gideon Botsch, „Die Junge Freiheit – Sprachohr einer radikal-nationalistischen Opposition,“ bpb.de, 

11.1.2017, https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/230020/die-junge-freiheit-

sprachrohr-einer-radikal-nationalistischen-opposition#footnode1-1 (stiahnuté 25.6.2020). 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
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JF má jednu sekciu pre politiku, jednu pre kultúru a zahraničné veci, menej sa 

venuje ekonomike. V každom vydaní je značný počet komentárov vrátane stĺpčekov, 

ktoré sa vyjadrujú k aktuálnym témam. Časopis tiež každý týždeň vedie rozhovor s 

popredným politikom, autorom, vedcom alebo umelcom. Na svojich webových 

stránkach má JF nielen internetovú verziu s rôznymi doplnkovými článkami, ale aj 

bezplatný archív tlačených verzií. Pre účely diplomovej práce sú použité oba formáty. 

3.2 Rok 2015 

  

 Prvý článok o Poľsku bol v rámci sledovaného obdobia zverejnený na webových 

stránkach deň po konaní volieb, 26. októbra 2015. Ten obsahoval výsledky volieb 

a hovoril o hlavných myšlienkach a cieľoch strany Právo a Spravodlivosť, ktoré boli 

proklamované pred voľbami – posilnenie sociálneho štátu v podobe zvýšenia 

príspevkov rodinám s deťmi a zníženie veku odchodu do dôchodku; a kritika azylovej 

politiky Európskej únie s dôrazom na Bruselom a nemeckou vládou požadované kvóty 

na prijímanie azylantov zo stredného Východu.112  

 Poľským parlamentným voľbám sa venoval taktiež článok v tlačenom vydaní 

z 30. októbra s príznačným názvom „Kaczyńského pochod“, v ktorom sa opäť hovorilo 

o obrovskom úspechu strany, ktorá po nasledujúce volebné obdobie mala vládnuť sama. 

Víťazná PiS sa prezentovala ako strana, ktorá stála nohami pevne na zemi a nestratila 

kontakt s realitou a necítila sa byť iná a lepšia, než ostatní občania. Naopak o opozičnej 

Občianskej Platforme sa hovorilo ako o strane elít, ktorá sa vznášala nad realitou 

životov ťažko pracujúcich ľudí, a bola poznačená mnohými škandálmi – medzi inými to 

boli už spomínaná aféra s odpočúvaním, tiež slabé a nepriehľadné konanie vo veci 

nevyšetrenej leteckej tragédie pri ruskom Smolensku v roku 2010. Práve tieto udalosti 

mali najviac ovplyvniť voličov a ich dôveru v stranu. Po zhrnutí výsledkov všetkých 

relevantných politických subjektov bolo na konci článku zdôraznené, že po prvýkrát 

v Sejme nebude figurovať postkomunistická SLD ani ďalšia iná výrazná ľavicová 

strana.113 

 V rovnakom vydaní týždenníka sa objavila ešte jedna krátka správa, ktorá sa 

venovala novej situácii v Poľsku. Konkrétne sa venovala článku ekonomicky 

liberálneho Neue Zürcher Zeitung, v ktorom bolo zhrnuté nepriateľské medzinárodné 

 
112 „Polen: Erdrutschsieg für Nationalkonservative,“ Junge Freiheit, 26.10.2015, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2015/polen-erdrutschsieg-fuer-nationalkonservative/ (stiahnuté 

27.6.2020). 
113 Christian Rudolf, „Kaczynskis Durchmarsch,“ Junge Freiheit, 30. októbra 2015. 
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mediálne echo poľských parlamentných volieb. V ňom sa písalo, že Poľsko si zvolilo 

„nacionalistických zvodcov“, ktorí pritiahli voličov na svoju stranu „nábožensky 

ovplyvneným konzervativizmom, agitáciou proti cudzincom a utečencom a ľavicovým 

populistickým ekonomickým sľubom“. Autor článku JF situáciu zhodnotil tak, že si 

Poliaci už aj pri májových prezidentských voľbách, napriek dúfaniu Nemecka, EÚ 

a mimovládnych organizácií, vybrali pravicu, a táto nová vláda mala byť súčasťou 

tábora, ktorý by mal nekompromisne kritizovať azylovú politiku EÚ. Rovnako tak 

obhajoval protinemeckú rétoriku Kaczyńského, ktorá bola vzhľadom na kroky 

Merkelovej opodstatnená. Aj vďaka tomu, že za PiS nehlasovali len starší, ale aj mladší 

voliči, krajina radikálne odmietla ľavicový sľub o Poľsku ako o útočisku moslimských 

imigrantov.114 

 Krátka správa z vydania z 13. novembra pojednávala o prekvapivom dosadení 

Antoniho Macierewicza na pozíciu ministra obrany, ktorého nadpis článku označoval 

ako experta na vyšetrovanie nehody v ruskom Smolensku. Verejnosti bol známy najmä 

tým, že trval na teórii, že pád lietadla a smrť všetkých jeho pasažierov boli zapríčinené 

útokom naň. Počas svojho pôsobenia na ministerstve obrany za prvej vlády PiS zrušil 

vojenskú tajnú službu, v ktorej pôsobili ruskí tajní agenti, a namiesto nej založil 

vojenskú kontrarozviedku. Taktiež ako súčasť obranného výcviku zaviedol stratégiu 

oklamania západu pomocou dezinformácií.115 

 Ďalšia krátka správa z vydania z 20. novembra citovala poľského ministra 

zahraničných vecí Witolda Waszczykowského, ktorý vyzval sýrskych migrantov 

prúdiacich do Európy, aby radšej bojovali za svoju domovinu priamo tam. 

Waszczykowski dával utečencom za príklad vojsko maršala Jozefa Piłsudského, ktoré 

sa skladalo z dobrovoľných vojakov, a po prvej svetovej vojne bojovalo za nezávislé 

Poľsko. Rovnako tak odmietol účasť poľskej armády v Sýrii s odôvodnením, že vojaci 

by nemali riskovať svoje životy, zatiaľ čo Sýrčania „budú na ‚Unter den Linden‘ 

popíjať kávu a pozerať sa na to, ako my bojujeme za ich bezpečnosť, keď si môžu svoj 

štát oslobodiť sami“.116 

 Online článok z 26. novembra pojednával o neprítomnosti vlajok Európskej únie 

na prvej tlačovej konferencii po zasadnutí novej vlády. Premiérka Beata Szydło bola 

názoru, že Poľsko je ňčlenom NATO a EÚ, ale po jednaniach vlády by bolo lepšie 

 
114 Jörg Fischer, „Wir wollen das nicht,“ Junge Freiheit, 30. októbra 2015. 
115 „Polen: Smolensk-Experte übernimmt Verteidigung,“ Junge Freiheit, 13. novembra 2015. 
116 „Polen: Syrer sollen um ihre Heimat kämpfen,“ Junge Freiheit, 20. novembra 2015. 
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použiť len poľské národné bielo-červené vlajky. Predsedníčka Sejmu Małgorzata 

Gosiewska to odôvodnila tým, že vláda je poľská, tak sú poľské aj vlajky, a podľa 

prezidenta Dudu sa z celej veci spravil zbytočný škandál, pretože nie je pravidlom, že 

by sa na tlačových konferenciách museli objavovať poľské aj európske vlajky. 

V zahraničí sa vystúpeniu premiérky pred pozadím výhradne poľských vlajok dostalo 

kritiky, negatívne sa k tomu vyjadrili tlačové agentúry AP a AFP, či periodiká Financial 

Times či New York Times.117 

 Nasledujúci článok publikovaný na webovom spravodajstve 15. decembra 

hovoril o žiadosti poľskej premiérky o ospravedlnenie sa poľskému národu od predsedu 

Európskeho parlamentu Martina Schulza. Ten vyhlásil, že to, čo sa deje v Poľsku, má 

charakter puču, čo Szydło považovala za neakceptovateľné a absolútne neoprávnené 

tvrdenie. Predchádzalo tomu odmietnutie kvót na prijatie azylantov zo Sýrie a ďalších 

vojnou postihnutých krajín. Podľa predsedu Rady európskej únie Jeana Asselborna bola 

distribúcia utečencov súčasťou únijného práva a jej odmietnutie a podanie trestného 

oznámenia, ktoré Poľsko plánovalo spolu s ďalšími krajinami z Vyšehradskej štvorky, 

by bolo hrubé porušenie politickej solidarity v rámci EÚ.118 

3.3 Rok 2016 

 

 Ďalší článok z internetovej verzie JF z 4. januára 2016 pojednával o kritike 

poľskej vlády od európskych orgánov v súvislosti s novým mediálnym zákonom 

umožňujúcim vláde dosadzovať ľudí do funkcií riaditeľov verejnoprávnych médií, ktorú 

Wasczykowski odmietal. Počas predchádzajúcej vlády liberálov podľa článku 

verejnoprávna televízia smerovala doľava a predstavovala určitú politickú ideológiu. 

Wasczykowski vládne kroky obhajoval – „svet sa nemusí automaticky hýbať jedným 

smerom podľa marxistického modelu v ústrety novej zmesi kultúr a rás, svetu cyklistov 

a vegetariánov, ktorí sa spoliehajú na obnoviteľné energie a bojujú proti všetkým 

formám náboženstiev; to nemá nič spoločné s tradičnými poľskými hodnotami“.119  

 
117 „Polnische Regierung verbannt EU-Flaggen,“ Junge Freiheit, 26.11.2015, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2015/polnische-regierung-verbannt-eu-flaggen/ (stiahnuté 

27.6.2020). 
118 „Polen fordert Entschuldigung von Martin Schulz,“ Junge Freiheit, 15.12.2015, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2015/polen-fordert-entschuldigung-von-martin-schulz/ (stiahnuté 

27.6.2020). 
119 „Polen wehrt sich gegen EU-‚Aufsicht‘,“ Junge Freiheit, 4.1.2016. 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2016/polen-wehrt-sich-gegen-eu-aufsicht/ (stiahnuté 27.6.2020). 
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Európska únia krajinu obvinila z porušovania ústavných princípov a EK 

uvažovala o súdnom konaní a spustení mechanizmov na ochranu právneho štátu 

a o začatí kontroly. Wasczykowski naviac požadoval od nemeckej vlády viac 

pochopenia, čím narážal na listy od komisára Fransa Timmermansa, v ktorých bola 

vyjadrená nespokojnosť s novými zákonmi. Poľský minister zahraničných vecí ich oba 

prijal, no zároveň dodal, že úradník Európskej únie, ktorý sa na svoju pozíciu dostal 

prostredníctvom politických konexií, nemá právo písať podobné stanoviská 

demokraticky zvolenej vláde. Článok tiež jednou vetou spomínal novelu zákona 

o ústavnom súde, ktorý ukladá povinnosť prijímať rozsudky dvojtretinovou väčšinou.120 

8. januára 2016 internetová verzia JF informovala o tom, že by maďarský 

premiér Viktor Orbán nepodporil prípadné sankcie proti Poľsku, a zároveň vyzýval 

Európsku úniu, aby uvalenie akýchkoľvek sankcií ešte zvážila. Postihy mali byť 

reakciou EÚ na ňou kritizované zákony o ústavnom súde a o verejnoprávnych médiách. 

Podľa článku sa Orbán už stretol s Kaczyńským, a aj keď nebol známy priebeh ich 

neformálneho stretnutia, pravdepodobne jednali o lepšej koordinácii krajín pri riešení 

migračnej krízy, v rámci ktorej Poľsko aj Maďarsko odmietli povinné rozmiestnenie 

azylantov.121 

 Správa z 19. apríla 2016 reprodukovala odkaz Kaczyńského Nemecku, v ktorom 

prosil, aby sa nemeckí politici nemiešali do vnútorných záležitostí Poľska. Tí 

opakovanie kritizovali konzervatívnu politiku vládnej strany. Naposledy tak urobila 

nemecká sociálne demokratická strana, ktorá varovala krajinu pred návratom do 

stredoveku, čo bolo reakciou na debaty ohľadne sprísnenia zákona o interrupciách. 

Kaczyński naopak tvrdil, že demokratický deficit sa nachádzal v Nemecku, kde sa 

podľa predsedu strany Právo a Spravodlivosť vykonávali činnosti, ktoré naznačovali, že 

nemecká demokracia bola likvidovaná. Napriek tomu, že Kaczyński potvrdil záujem 

o dobré vzťahy s Nemeckom, Poľsko podľa neho muselo chrániť svoje záujmy 

a suverenitu, a nemalo záujem na tom, aby bolo Nemecko v Poľsku dominantnou 

silou.122 

 
120 Ibid. 
121 „Orbán erteilt EU-Sanktionen gegen Polen eine Absage,“ Junge Freiheit, 8.1.2016, 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/orban-erteilt-eu-sanktionen-gegen-polen-eine-absage/ 

(stiahnuté 28.6.2020). 
122 „Kaczyński: Demokratie in Deutschland wurde ‚liquidiert‘,“ Junge Freiheit, 19.4.2016, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2016/kaczynski-demokratie-in-deutschland-wurde-liquidiert/ 

(stiahnuté 28.6.2020). 
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 Krátka správa z tlačeného vydania JF z 13. mája hovorila znova o Kaczyńskom 

a jeho ignorovaní návrhov Európskej komisie na reformu spoločného európskeho 

azylového systému. Tento nový systém založený na princípe solidarity a vybavený 

korekčným mechanizmom mal zabezpečiť, aby jedna krajina vzhľadom na svoje 

finančné možnosti neprijala viac utečencov, ako jej kapacity dovoľovali. Zároveň by 

každá krajina mala možnosť dočasne sa redistribúcie nezúčastňovať, musela by ale 

vyplatiť dvestopäťdesiat tisíc eur za každú osobu, ktorú by musela namiesto nej prijať 

iná krajina. Podľa Kaczyńského by takýto prístup ohrozil suverenitu štátov únie, najmä 

tých ekonomicky slabších, a preto by Varšava tento návrh nepodporila.123 

  Článok internetovej verzie týždenníka z 9. septembra sa venoval zámeru 

poľského ministra obrany Antoniho Macierewicza o znovuzavedení povinnej obrannej 

výuky na školách od roku 2018. Priaznivo sa o prípadnej reforme školských osnov 

vyjadril aj konzervatívny týždenník Do Rzeczy. Šlo by tak o obnovenie predmetu, 

ktorého výuka bola zrušená v roku 2012. V osnovách boli zahrnuté civilná obrana, 

metódy ochrany proti rôznym hrozbám, prípravy na katastrofy a školenie o prvej 

pomoci.124 

 Tlačená verzia týždenníka vo vydaní z 19. augusta obsahovala článok, ktorý 

kritizoval Poľsko za prístup voči nemeckej menšine žijúcej na jeho území. Na jeho 

začiatku stál štyri roky starý citát vtedy ešte lídra opozície Kaczyńského, ktorý 

sľuboval, že pozícia nemeckej národnostnej menšiny sa za vlády jeho politickej strany 

zmení k lepšiemu – že Nemci v Poľsku dostanú také isté práva, ako Poliaci v Nemecku, 

a asymetria v tejto oblasti bude prekonaná.  Ako problém sa ale podľa článku ukázal 

zámer primátora hornosliezskeho mesta Opole Arkadiusza Wiśniewskeho, ktorý chcel 

z mesta spraviť metropolu tým, že by do jeho štruktúr integroval dvanásť okolitých 

obcí. V týchto obciach mala ale početné zastúpenie nemecká menšina, podľa sčítania 

ľudu z roku 2011 bolo zastúpenie v nich od štrnásť do dvadsaťšesť percent, a ich 

včlenenie do metropoly Opole, v ktorom bolo zastúpenie Nemcov len na úrovni okolo 

dvoch percent, by znamenalo značné zmeny. Napríklad by bola obmedzená politická 

účasť na spoločenskom živote, mohli by byť odstránené dvojjazyčné miestne názvy, 

 
123 „Warschau lehnt Reform des EU-Asylsystems ab,“ Junge Freiheit, 13. mája 2016. 
124 „Polens Verteidigungsminister für Wehrunterricht,“ Junge Freiheit, 9.9.2016, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2016/polens-verteidigungsminister-fuer-wehrunterricht/ (stiahnuté 

28.6.2020). 
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existovali tiež obavy zo zrútenia sociálnych štruktúr a aj zo straty nemeckého jazyka 

ako pomocného jazyka v komunikácii s úradmi.125  

 Podľa článku sa v dvoch referendách dotknutí Nemci a Poliaci vyjadrili 

k tomuto kroku nesúhlasne, avšak protesty dotknutých komunít, predstaviteľov 

nemeckej etnickej skupiny a kongresu Federálnej únie európskych etnických skupín 

neboli vypočuté. Rozhodnutie bolo prijaté v zrýchlenom konaní a ešte pred 

plánovanými konzultáciami Sociálno-kultúrnej spoločnosti Nemcov v Opole 

a zástupcov mesta. Proti tomuto kroku sa postavil aj rumunský politik a člen Rady 

Európy Attila Korodi, ktorý zaslal premiérke Beate Szydło a ministrovi vnútra 

Mariuszovi Błaszczakovi osobný list, v ktorom označil zväčšenie mesta Opole proti 

princípom rámcovej dohody. Primátor Wiśniewski ale mal „podporu celej vlády vo 

Varšave. A tá je nacionálne konzervatívna. Čo znamená: proti všetkému 

nemeckému.“126 

 Ďalší, pomerne rozsiahly článok venujúci sa Poľsku vyšiel v tlačenej verzii 

vydania z 2. septembra 2016 a pojednával o poľskej historickej politike a Múzeu druhej 

svetovej vojny v Gdaňsku, ktoré malo prezentovať najmä poľský heroizmus počas bitky 

na Westerplatte, a neskôr mala byť pridaná časť o protikomunistickom partizánskom 

boji. Kaczyński pôvodný plán na múzeum medzinárodného rozmeru ešte v roku 2008 

označil ako útok na existenciu poľského národa a podľa autora mal do istej miery 

pravdu – Európska únia, ktorá vytvorenie múzea čiastočne financovala, kategoricky 

odmietala národné koncepty a nechcela, aby boli prezentovaní nezlomní národní 

hrdinovia, pretože by to odporovalo jej politike. Vedenie múzea, ktoré bolo v tom čase 

ostro kritizované už vládnou PiS, sa tak mohlo spoľahnúť na medzinárodný 

konsenzus.127   

 Autor Scheil ďalej píše, že tento európsky historický projekt vôbec nebral do 

úvahy určité aspekty poľsko-nemeckých vzťahov, napr. systematické protesty proti 

nemeckej etnickej skupine na jeseň 1939 alebo možnú poľskú spoluzodpovednosť za 

zločiny pri vysídlení Nemcov v roku 1945. Podľa neho sa takéto udalosti vôbec 

neobjavovali v diskusiách „oficiálnych“ strán, prípadne sa ako fakty úplne popierali. 

Chýbajúce fakty o poľsko-nemeckých vzťahoch boli ale marginálne – prostredníctvom 

muzeálnej a politickej prezentácie sa mal vytvoriť obraz Poliakov, ktorí boli čistým 

 
125 Paul Leonhard, „Minderheitenrechte der Deutschen gestutzt,“ Junge Freiheit, 19. augusta 2016. 
126 Ibid. 
127 Stefan Scheil, „Polens Kampf,“ Junge Freiheit, 2. septembra 2016. 
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a nevinným národom, ktorý bol na jeseň 1939 napadnutý, ale napriek všetkým 

ťažkostiam sa nevzdal. To korešponduje s tradičným mýtom o Poliakoch ako obetiach – 

hrdinoch aj v kontexte delení Poľska v osemnástom storočí a neúspešných povstaní 

v devätnástom storočí.128 

 Ďalej sa autor zaoberal napadnutím Poľska Sovietskym zväzom, ktoré bolo 

oveľa menej očakávané ako napadnutie Nemeckom, s ktorým malo Poľsko dlhú 

a intenzívnu históriu. Rovnako hovoril aj o tom, že napadnutie Poľska bolo ponižujúce 

nielen pre samotné Poľsko, ktoré bolo cieľom útokov, ale najmä zahanbilo západné 

mocnosti. Tie porušili všetky sľuby o vojenskej pomoci a Poľsko využili ako element 

v politickej príprave na vojnu a vôbec ho nebrali ako partnera hodného ochrany. Pre 

pochopenie tu teda bolo omnoho viac než to, ako načrtával minulosť západ, zároveň 

omnoho viac než heroické mýty prezentované v Gdaňsku. V závere článku bolo 

zdôraznené, že ako spoločnosť sme ďaleko od odpovede na otázku, ako je možné 

realisticky znázorniť tragickú, veľkú a rôznorodú minulosť, no malo by to byť možné aj 

bez lží v múzeu.129 

3.4 Rok 2017 

 

 Po dlhšej odmlke pribudol 10. marca na webovej verzii Junge Freiheit 

v súvislosti s Poľskom ďalší článok, tentokrát o bojkotovaní konečnej deklarácie 

summitu Európskej únie Poľskom. Premiérka Szydło obvinila predsedu Rady Európskej 

únie Donalda Tuska, že sa vďaka svojim kompetenciám v rámci európskeho úradu 

snažil miešať do interných záležitostí Poľska, a preto ho Poľsko nepodporilo v jeho 

kandidatúre na znovuzvolenie do funkcie. Poľsko naopak ako jediné podporilo 

europoslanca Jacka Syryusz-Wolského s tvrdením, že podpora Tuska bola diktátom 

Berlína, a tak bol po prvý raz zvolený predseda napriek opozícii svojej domácej krajiny. 

Aj všetky ostatné štáty Vyšehradskej skupiny hlasovali za Tuskovo znovuzvolenie. 

Kaczyńského údajne sklamalo najmä hlasovanie maďarského premiéra Orbána, ale 

zároveň dodal, že chápal, aký tlak bol na neho vyvíjaný, najmä v kontexte toho, že únii 

dominujú záujmy Nemecka.130  

 Správa z tlačeného vydania z 31. marca hovorila o vydaní spoločnej poľsko-

nemeckej učebnice dejepisu, ktorá vznikla v rámci spoločnej poľsko-nemeckej komisie 

 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 „Polen boykottiert EU-Gipfel-Erklärung,“ Junge Freiheit, 10.3.2017, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/polen-boykottiert-eu-gipfel-erklaerung/ (stiahnuté 1.7.2020). 
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historikov a geografov pre učebnice, a mala by byť vhodná pre osnovy v Poľsku a aj vo 

všetkých šestnástich nemeckých spolkových krajinách. Jednalo sa o prvé zo štyroch 

vydaní, ktoré sa zaoberalo obdobím od doby kamennej po stredovek. Pri tvorbe podľa 

autorov učebnice neprebehli žiadne vážnejšie obsahové spory, pri tvorbe ďalších kapitol 

dejín, najmä o dvadsiatom storočí, už ale podľa autora článku Pellacka takáto 

bezproblémová spolupráca nebola pravdepodobná. Na konci článku bolo zdôraznené, že 

v rozpore s očakávaniami nemala vtedajšia nacionálne konzervatívna poľská vláda voči 

spojenému projektu žiadne výhrady a pokračovala v jeho financovaní, zároveň však 

pracovala na reforme školstva. Otázkou teda podľa Pellacka zostávalo, či učebnica bude 

aj po dokončení týchto reforiem poľským učebným osnovám zodpovedať.131 

 Článok z internetovej verzie JF zo 17. mája citoval poľského ministra vnútra 

Błasczczaka, podľa ktorého boli európske migračné kvóty oveľa horšie než akékoľvek 

iné potrestanie Bruselom. Odmietane kvót odôvodňoval početnými teroristickými 

útokmi a postupným zväčšovaním malých moslimských komunít v západnej Európe. 

Európsky komisár pre migráciu Dimitris Avramopoulos obvinil Poľsko z nedostatku 

solidarity, no premiérka Szydło sa vyjadrila v rozpore s počiatočným sľubom Poľska 

o prijatí siedmich tisícov migrantov jasne proti povinným kvótam. Sankcie pre Poľsko, 

Maďarsko a Českú republiku za odmietnutie kvót podporoval aj francúzsky prezident 

Emmanuel Macron, ktorý navrhol napríklad aj obmedzenie hlasovacích práv týchto 

štátov v Európskej rade.132 

 Krátka správa z vydania z 19. mája sa venovala spomínaniu ukrajinskej menšiny 

na „operáciu Visla“, ktorá v tom čase oslavovala svoje sedemdesiate výročie. Išlo 

o násilné vysídlenie Ukrajincov z územia Haliče vo východnom a juhovýchodnom 

Poľsku v roku 1947. Podľa historika Mariana Bogdana Bilyja, ktorého rodina bola 

z Haliče deportovaná do Gdaňsku, tieto udalosti, ktoré boli stále záťažou pre poľsko-

ukrajinské vzťahy, sa stali ešte väčšou záťažou po volebnom víťazstve PiS. Úrad 

prezidenta totiž po prvý raz od roku 1990 odmietol patronát nad touto akciou. Rovnako 

tak historik Adam Bognar kritizoval spôsob, akým sa o celej udalosti vláda vyjadrovala 

– Poľsko sa neospravedlní za vysídlenie ukrajinskej populácie, pokiaľ sa Ukrajina 

neospravedlní za masakre na Poliakoch vo Volyni.133  

 
131 Mathias Pellack, „Viel Einigkeit in der Steinzeit,“ Junge Freiheit, 31. marca 2017. 
132 „Polen: Lieber EU-Sanktionen als illegale Einwanderer,“ Junge Freiheit, 17.5.2017, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/polen-lieber-eu-sanktionen-als-illegale-einwanderer/ 

(stiahnuté 2.7.2020). 
133 „Gedenken an polnische ‚Aktion Weichsel‘ 1947,“ Junge Freiheit, 19. mája 2017. 
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 V tlačenom vydaní z 30. júna sa Christian Schreiber a Christian Rudolf venovali 

návrhu nového zákona o obmedzení zahraničných vlastníkov médií pôsobiacich 

v Poľsku. Zasiahlo by to spoločnosti ako Ringier Axel Springer, Bauer, Burda 

a Passauer Neue Presse. Návrh bol výsledkom niekoľkomesačných diskusií 

o repolonizácií médií a zmene zákonov o médiách, pretože „Nemeckom kontrolované“ 

tituly boli „pod diktátom Berlína“, a šírili tak náladu proti konzervatívnej vláde. Naviac 

by si spoločnosti blízke vláde už v daných periodikách neplatili reklamu, čo by pre 

mediálne domy znamenalo stratu niekoľkých miliónov eur. Poľská vláda by sa ale 

v tomto musela podriadiť únijnému právu, ktoré zakazuje diskrimináciu spoločností 

z iných štátov EÚ, a tak zamýšľala presadenie nového protimonopolného zákona, ktorý 

by toto zahraničné vlastníctvo obmedzoval. Nemecké mediálne domy považovali snahy 

obmedziť investície zahraničných spoločností za neprijateľné a spoliehali sa na 

Európsku komisiu a jej vplyv.134 

 Krátka správa z dvojitého vydania z 28. júla/4. augusta pojednávala o súdnych 

reformách poľskej vlády. Napriek tomu, že prezident Duda vetoval dva z troch zákonov 

o zmenách v chode súdov, podľa premiérky Szydło by vláda nemala reagovať na tlak 

z ulíc a zahraničia a plánovala v reformách pokračovať. Duda chcel prezentovať vlastné 

návrhy reforiem súdnej rady a najvyššieho súdu, stále však v súlade s európskymi 

štandardami a s princípom trojitého delenia štátnej moci. Podľa ministra zahraničných 

vecí Waszczykowského vláda na základe svojho demokratického mandátu 

a implementácie volebného programu po rokoch zanedbávania chcela súdnictvo 

konečne reformovať, Európska komisia však vyjadrila svoje znepokojenie v súvislosti 

s nezávislosťou poľského súdnictva a vyzvala poľskú vládu, aby prijímanie nových 

zákonov zastavila.135  

 Článok internetovej verzie z 2. augusta sa venoval poľskému nárokovaniu na 

historické reparácie od Nemecka. Vláda začala analyzovať právne možnosti na 

vymáhanie odškodnenia za obdobie okupácie počas druhej svetovej vojny, výsledky 

vyšetrovania mali byť známe 11. augusta. Podľa lídra PiS Kaczyńského sa malo jednať 

o historickú protiofenzívu, ktorú odôvodňoval tým, že Nemecko dlhé roky nechcelo 

prijať zodpovednosť za svoje činy počas vojny. Podľa ministra obrany Macierewicza 

Nemecko muselo splatiť svoje obrovské dlhy voči poľskému národu, keďže Poľsko  

 
134 Christian Schreiber, Christian Rudolf, „‘Repolonisierung‘ gegen das ‚Diktat Berlins‘,“ Junge Freiheit, 

30. júna 2017. 
135 „Polen: Tauziehen um Verfassungsreform,“ Junge Freiheit, 28. júla/4. augusta 2017. 
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bolo nútené sa v roku 1954 pod sovietskym tlakom vzdať nárokov na reparácie. Po páde 

železnej opony Nemecko vyplatilo len individuálnu kompenzáciu obetiam nacistickej 

diktatúry. Experti na medzinárodné právo mali ale rozdielny názor na legálnosť 

poľských nárokov.136 

 Obsiahlejší článok z tlačenej verzie z 25. augusta sa venoval opäť poľským 

nárokom na reparácie. Autor Bruno Bandulet sumarizoval fakty, ktoré boli zmienené 

v článku spomínanom vyššie, dodal tiež, že niektorí členovia vlády požadovali okrem 

reparácií od Nemecka aj odškodnenie od Ruskej federácie, to všetko v hodnote medzi 

osemstoštyridsiatimipiatimi až tisícosemsto miliardami eur, v niektorých poľských 

periodikách sa objavovala dokonca suma šesť biliónov eur. Podľa Banduleta bol rozsah 

požiadaviek nepriamo úmerný historickým znalostiam – Sovietsky zväz mal po druhej 

svetovej vojne zo svojej okupačnej zóny Nemecka vyplatiť reparácie celému 

východnému bloku, naviac Poľsko získalo veľkú časť z nemeckých východných teritórií 

s vybudovanou infraštruktúrou. V rámci zmluvy so Spolkovou republikou Nemecko 

z roku 1972 získalo ďalších sto miliónov mariek, o tri roky získalo nenávratnú pôžičku 

v hodnote jednej miliardy mariek. Po páde železnej opony si mohlo o reparácie Poľsko 

zažiadať znova, no neurobilo tak.137  

 Otázkou teda podľa autora zostávalo, prečo vláda bezohľadne otvorila túto tému, 

naviac bez veľkých vyhliadok úspechu. Ako odpoveď sa ponúkala snaha zaistiť si 

podporu svojej nacionalistickej „klientely“ a taktiež pravdepodobne pomsta za opatrenia 

Bruselu kvôli reštriktívnej poľskej utečeneckej politike a vnímaným útokom na 

suverenitu Poľska, z čoho je často obviňované práve Nemecko. Bandulet je názoru, že 

Poliaci znalí histórie by si mali uvedomiť, že ich vláda má rovnako ako 

v medzivojnovom období luxus nepriateľského správania voči svojmu západnému aj 

východnému susedovi. Proti susedovi, ktorý podľa prepočtov prostredníctvom 

Európskej únie poslal do Poľska v priebehu jedenástich rokov takmer dvadsaťpäť 

miliárd eur. „A platby pokračujú ďalej, rok za rokom“.138 

 V krátkej správe z tlačeného vydania z 8. septembra sa hovorilo o podnete 

poľskej vlády na Radu Európy vo veci slobody názoru v Nemecku. Autor plátku 

Politically Incorrect Michael Stürzenberger bol totiž odsúdený na šesť mesiacov odňatia 

 
136 „Polen prüft Reparationsforderungen gegen Deutschland,“ Junge Freiheit, 2.8.2017, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/polen-prueft-reparationsforderungen-gegen-deutschland/ 

(stiahnuté 2.7.2020). 
137 Bruno Bandulet, „Fern jeder Realpolitik,“ Junge Freiheit, 25. augusta 2017. 
138 Ibid. 



 

 

45 

 

slobody za urážku náboženskej komunity, keď o islame vo svojom článku napísal, že je 

to fašistická ideológia. Arkadiusz Mularczyk zo strany Právo a Spravodlivosť to 

odôvodňoval tým, že Poľsko bolo v únii často poučované ohľadne situácie vo 

verejnoprávnych médiách alebo súdnictve, v skutočnosti bolo ale otázne, aký je stav 

demokracie v Nemecku.139 

 V decembri 2017 sa v Poľsku menilo obsadenie premiérskeho postu, všetky 

články tohto obdobia týkajúce sa Poľska boli prirodzene venované práve tejto zmene. 

Už od júla sa špekulovalo, že by Szydło mohol nahradiť predseda strany Kaczyński. 

Beatu Szydło nakoniec nahradil vicepremiér a minister ekonomiky a financií Mateusz 

Morawiecki po tom, ako sama podala demisiu. Pravdepodobným dôvodom na výmenu 

premiérky bola lepšia odolnosť Morawieckeho voči tlaku Európskej únie. Szydło sa 

stala vicepremiérkou bez portfeja, Morawiecki zostal aj ministrom ekonomiky a 

financií. Špekulovalo sa tiež o výmene ministrov obrany a zahraničných vecí, nakoniec 

Macierewicz i Waszczykowski zostali na svojich pozíciách.140  

 Posledný článok v súvislosti s Poľskom v roku 2017 poskytla internetová verzia 

JF. Jeho ústrednou témou bola opätovná podpora Poľska od maďarského premiéra 

Viktora Orbána v spore s Európskou komisiou. Ten sľúbil, že Maďarsko by v prípade 

pokusu o zbavenie Poľska hlasovacích práv v rámci EÚ hlasovanie blokovalo. Právne 

kroky únie proti Poľsku označil za bezpredmetné a kritiku voči Varšave za 

nespravodlivú a neopodstatnenú. Poľská nacionálne konzervatívna vláda protestovala 

proti rozhodnutiu komisie o začatí konania podľa článku sedem Zmluvy o EÚ kvôli 

reformám súdnictva, a tiež proti zahrnutiu Európskeho súdneho dvora do týchto 

záležitostí. Podľa poľskej vlády boli totiž tieto reformy nutnosťou pre riadne ukončenie 

komunizmu v súdnom systéme a trojité delenie štátnej moci nebolo narušené. Vládna 

strana PiS označila rozhodnutie komisie ako motivované odmietnutím „moslimských 

imigrantov“.141 

 

 

  

 
139 „Polen kritisiert mangelnde Meinungsfreiheit,“ Junge Freiheit, 8. septembra 2017. 
140 „Regierungswechsel: Der EU mehr Paroli bieten,“ Junge Freiheit, 15. decembra 2017. 
141 „Orbán kritisiert rechtliche Schritte der EU gegen Polen,“ Junge Freiheit, 22.12.2017, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/orban-kritisiert-rechtliche-schritte-der-eu-gegen-polen/ 

(stiahnuté 2.7.2020). 
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3.5 Rok 2018 

  

 V tlačenom vydaní z 2. februára krátka správa hovorila o vzniku diplomatickej 

krízy medzi Poľskom a Izraelom spôsobenou zmenou zákona o Inštitúte národnej 

pamäti. Zákon iniciovaný vládnou stranou PiS dovoľoval potrestanie častej frázy 

„poľské vyhladzovacie tábory“ až tromi rokmi odňatia slobody. Izraelský prezident 

Reuven Rivlin po prijatí zákona varoval pred falzifikovaním histórie, pretože aj medzi 

Poliakmi boli tí, ktorí pomáhali nacistom v ich zločinoch. Premiér Benjamin Netanjahu 

označil zákon za nevhodný a striktne ho odmietol, naviac dal veľvyslancovi Izraela vo 

Varšave inštrukcie, aby voči zákonu vzniesol protest a adresoval ho premiérovi 

Morawieckemu. V tej dobe ešte zákon musel prejsť Senátom a musel ho podpísať 

prezident Duda.142 

 15. februára internetová verzia zverejnila článok, ktorý taktiež súvisel s novým 

„zákonom o holokauste“. Podľa neho mali poľské veľvyslanectvá a konzuláty 

v Nemecku rozoslať Poliakom žijúcim na nemeckom území poštou aj elektronicky 

správu, aby nahlasovali protipoľské vyjadrenia, reprezentácie a názory, ktoré by mohli 

poškodiť dobré meno a reputáciu Poľska v zahraničí. Spravil tak už generálny konzulát 

v Mníchove, rovnako tak sa na to pripravoval generálny konzulát v Hamburgu 

a veľvyslanectvo v Berlíne. Podľa maršálka senátu Stanisława Karczewského bolo 

rozoslanie takéhoto listu nutné, pretože Poľsko bolo neustále konfrontované 

s bolestivou, nespravodlivou a fakticky nesprávnou formuláciou „poľské tábory smrti“ 

a tiež obvineniami, že sa na holokauste podieľalo. Dovtedy však ešte nebolo 

rozhodnuté, akým spôsobom by sa mohli zhromaždené nahlásenia poľských občanov 

spracúvať.143 

 Článok z 3. júla sa venoval ďalším právnym krokom Európskej komisie voči 

Poľsku vo veci zmeny veku odchodu do dôchodku sudcov najvyššieho súdu. Podľa 

Bruselu tu existovala možnosť ohrozenia nezávislosti súdnictva. Zákon, ktorý znižoval 

vek odchodu do dôchodku zo sedemdesiatich na šesťdesiatpäť rokov, bol už dlhšiu dobu 

predmetom debaty v dialógu o právnom štáte, no zatiaľ neboli dosiahnuté žiadne 

uspokojujúce riešenia. Niektoré aspekty zákona, ako rozšírené kompetencie ministra 

spravodlivosti vo veci odvolávania predsedov súdov, boli už odstránené, no situácia 

 
142 „Vernichtungslager: Polen und Israel streiten,“ Junge Freiheit, 2. februára 2018. 
143 „Polen ruft Auslandsbürger zum Melden von Kritikern auf,“ Junge Freiheit, 15.2.2018, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/polen-ruft-auslandsbuerger-zum-melden-von-kritikern-auf/ 

(stiahnuté 3.7.2020). 
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bola podľa komisie stále urgentná, pretože zákon mal vstúpiť do platnosti práve v deň 

vydania článku.144 

 Krátka správa z tlačeného vydania z 28. septembra 2018 vyjadrovala nádeje 

premiéra Morawieckeho na spravodlivý proces na Európskom súdnom dvore, ktorý 

iniciovala Európska komisia vo veci kontroverznej poľskej reformy súdov. Podľa vlády 

bolo totiž pred reformami súdnictvo bez kontroly a verejnej zodpovednosti, a tým sa 

otvárali dvere k protekcionizmu a korupcii, tieto dôsledky boli však v Európe alebo 

Amerike zriedkavo prediskutované alebo pochopené. Na súde totiž mali byť ešte 

pochybní sudcovia z čias demokratickej transformácie. Európska komisia ale trvala na 

tom, že tieto zákony porušovali únijné právo a ohrozovali princíp nezávislosti súdov, 

najmä princíp neodvolateľnosti sudcov.145 

 Webová verzia periodika 22. októbra informovala o výsledkoch poľských 

regionálnych volieb. V nich bola nacionálne konzervatívna strana Právo 

a Spravodlivosť úspešná v ôsmich regiónoch na východe a juhovýchode krajiny, naviac 

sa jej oproti posledným voľbám podarilo vyhrať aj v Dolnom Sliezsku. Celkom tak 

získala 32,3 %, ešte o 5,4 percentuálnych bodov viac ako v minulých voľbách. Vo 

väčších mestách ale dominovala opozičná liberálna Občianska Platforma, vo Varšave 

jej kandidát Rafał Trzaskowski získal absolútnu väčšinu hlasov v prvom kole. Predseda 

PiS Kaczyński vnímal tieto voľby ako pozitívnu predpoveď pre parlamentné voľby, 

ktoré sa mali konať v októbri 2019.146  

 Článok z internetovej stránky JF z 1. novembra sa venoval nemeckému 

vlastníctvu poľských médií. Podľa premiéra Morawieckeho tieto médiá mali 

ovplyvňovať poľské vnútorné záležitosti a útočiť na vládu, robili tak najmä počas 

kampane pred regionálnymi voľbami. Morawiecki tiež zdôraznil, že napríklad vo 

Francúzsku alebo Španielsku by bolo nemysliteľné, aby iný štát takto nepriamo, ale 

zároveň tak otvorene a silno zasahoval do chodu štátu. Počas oficiálnej návštevy 

Nemecka prezident Duda na tlačovej konferencii s nemeckým prezidentom Frank-

Walterom Steinmeierom obhajoval nezávislosť médií v Poľsku a vyhlásil, že ak je žena 

alebo skupina žien v Poľsku znásilnená, média o tom podrobne informujú – narážal tak 

 
144 „EU geht weiter gegen Polens Justizreform vor,“ Junge Freiheit, 3.7.2018, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/eu-geht-weiter-gegen-polens-justizreform-vor/ (stiahnuté 

3.7.2020). 
145 „Polnische Regierung hofft auf fairen Prozeß,“ Junge Freiheit, 28. septembra 2018. 
146 „Rechtskonservative gewinnen Regionalwahlen in Polen,“ Junge Freiheit, 22.10.2018, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/rechtskonservative-gewinnen-regionalwahlen-in-polen/ 

(stiahnuté 8.7.2020). 
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na incidenty zo Silvestra 2015, kedy nemecké médiá detailne neinformovali 

o nešťastných udalostiach v Kolíne nad Rýnom a iných nemeckých mestách, kde sa 

ženy stali obeťami kradnutia a sexuálneho násilia novoprijatých utečencov.147 

 Správa z webovej verzie periodika z 12. novembra hodnotila poľský pochod 

nezávislosti, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti stého výročia vzniku samostatného 

nezávislého Poľska, a na ktorom sa zúčastnilo asi dvesto tisíc ľudí vrátane prezidenta 

Dudu a premiéra Morawieckeho. Pred samotným konaním pochodu prebiehali početné 

spory – kritici obvinili vládnu PiS z podpory krajných nacionalistov tým, že sa pochodu 

zúčastnili. Pôvodná demonštrácia krajne pravicových skupín bola zakázaná, vláda sa 

neskôr narýchlo rozhodla zorganizovať vlastný pochod nezávislosti, ktorý mal vysielať 

jasný patriotický signál. Demonštranti vrátane politikov vládnej strany svoju účasť na 

pochode obhajovali hrdosťou a láskou k svojej rodnej krajine.148 

 Rozsiahlejší článok z tlačeného vydania z 23. novembra pojednával 

o Globálnom pakte o migrácii Organizácie spojených národov. Takmer všetky členské 

štáty sa v lete 2018 rozhodli tento pakt v decembri 2018 prijať, neskôr sa však začali 

množiť kritické hlasy a niektoré štáty od paktu chceli odstúpiť – rovnako to bolo aj 

v Poľsku. Toto rozhodnutie poľskej vlády bolo vzhľadom na tvrdé postoje vo veci 

migrácie v Európe očakávané. Minister vnútra Joachim Brudzinski vyhlásil, že 

odporúča premiérovi Morawieckemu ešte postoj Poľska prehodnotiť. Podľa neho pakt 

pôsobil ako podnet pre nelegálnu migráciu a nemohol tak zaručiť bezpečnosť Poľska.149 

3.6 Rok 2019 

  

 Krátka správa z vydania z 1. marca sumarizovala politiku vládnej strany Právo 

a Spravodlivosť a prezidenta Dudu. S heslom „obnovenie, náprava a remoralizácia“ 

strana úspešne presadzovala svoju politiku a so svojou ostrou protibruselskou 

rétorikou mala veľkú šancu na výhru v májových voľbách do Európskeho parlamentu. 

„Regresívna politika suverenity so sklonmi ku konzervatívno-duchovným 

nepriateľským obrazom“ sa vládnej strane vyplácala, pretože bola racionálnejšia, než 

naznačovali rozšírené obvinenia z populizmu. Väčšina voličov tiež verila prezidentovi 

 
147 „Polen beklagt Einflußnahme deutscher Medienhäuser,“ Junge Freiheit, 1.11.2018, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/polen-beklagt-einflussnahme-deutscher-medienhaeuser/ 

(stiahnuté 9.7.2020). 
148 „Hunderttausende feiern in Warschau die Unabhängigkeit Polens,“ Junge Freiheit, 12.11.2018, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/hunderttausende-feiern-in-warschau-die-unabhaengigkeit-

polens/ (stiahnuté 9.7.2020). 
149 Martina Meckelein, „Streit um den Pakt,“ Junge Freiheit, 23. novembra 2018. 
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Dudovi a jeho úspešnej sociálnej politike, ktorá sa vyznačovala prebratím a upravením 

Trumpovho známeho hesla – „make Poland great again“. Strana sa snažila o ukončenie 

chaosu, ktorý začal v období komunizmu a pokračoval s neoliberálnym 

kozmopolitizmom, a ktorý „nihilisticky ničil kresťanské hodnoty“. Vláda PiS by vďaka 

svojej podpore mohla tiež zaujať „rýchly prístup“ k EÚ. Dokazovalo to úspešné 

„odmietnutie európskej kultúry spomínania s nadnárodnou perspektívou“, ako to bolo 

naposledy vidieť v roku 2018 v „korekcii“ výstavnej koncepcie múzea druhej svetovej 

vojny v Gdaňsku.150 

 Článok internetovej verzie z 14. apríla sa venoval odmietavému postoju Poľska 

voči prijatiu spoločnej európskej meny, ktorý opäť potvrdil predseda vládnej PiS 

Kaczyński na regionálnom konvente vo východopoľskom Lubline. Poľsku vyplývala 

povinnosť euro prijať, ale podľa Kaczyńského by sa tak mohlo stať až vtedy, keď by 

krajina dosiahla podobnú hospodársku úroveň, akú majú Nemecko či Holandsko, čím 

by sa chcel vyhnúť regresii, ktorej boli vystavené iné európske štáty. Predseda 

najsilnejšej strany sa tiež vyjadril, že „hovorí nie euru, nie európskym úrovniam cien, 

áno európskym platom, ale nie európskym cenám“. Podľa neho aj ostatné krajiny EÚ 

presadzovali svoje záujmy, napríklad projektom plynovodu Nord Stream 2, ktorý 

narušoval princípy európskej solidarity, a jeho výstavba začala proti vôli ostatných 

členských štátov, Poľsko teda malo v pláne presadzovať svoje vlastné záujmy a záujmy 

vlastných občanov.151  

 Správa z webu JF z 26. apríla citovala predsedu PiS Kaczyńského, podľa 

ktorého boli homosexuáli, výskum genderu a skorá sexualizácia detí hrozbou pre poľskú 

identitu, národ, jeho existenciu, a teda aj pre poľský štát. Vyjadril sa tiež, že teória 

genderu bola nepriateľom tradičného vzoru muža a ženy, a že odporúčania ohľadne 

sexuálnej výchovy od Svetovej zdravotníckej organizácie boli pre deti predčasné. Práve 

tieto odporúčania vo Varšave vo forme Charty LGBT podporil liberálny primátor 

Trzaskowski. Zároveň Kaczyński zdôraznil dôležitosť katolíckej cirkvi a kresťanskú 

vieru, pričom pochyby o pozícii cirkvi považoval za nevlastenecké. Postoj strany voči 

 
150 „Make Poland great again,“ Junge Freiheit, 1. marca 2019. 
151 „Kaczynski: Nein zum Euro,“ Junge Freiheit, 14.4.2019, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2019/kaczynski-nein-zum-euro/ (stiahnuté 10.7.2020).  
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cirkvi vyjadril už predtým premiér Morawiecki, ktorý po svojom dosadení na post 

predsedu vlády vyhlásil, že jeho snom je Európu pretvoriť a znovu ju christianizovať.152 

 Rozsiahly článok z tlačeného vydania týždenníka sa venoval debate o LGBT 

menšine a jej postavení v Poľsku. Podľa Charty LGBT, ktorú 18. februára podpísal 

varšavský primátor Trzaskowski, mala byť na školách zavedená sexuálna výchova 

s dôrazom na obmedzenie diskriminácie tejto sexuálnej menšiny, čo ostro kritizovali 

konzervatívne politické sily, cirkev, aktivisti, lekári a dokonca aj niektorí športovci. 

Poľsko len postupne prichádzalo na to, čo je to gender ideológia, keďže dovtedy boli 

deti vychovávané v tradičnej rodine s náboženskými a patriotickými hodnotami. Podľa 

autorky Anny Wierzbickej bola táto téma ideálnym vymedzovacím bodom 

v kampaniach politických strán pred voľbami do Európskeho parlamentu, najviac sa ale 

o ochranu svojich detí zasadzovali rodičia, ktorí sa snažili vymedziť voči ľavicovej 

ideológii vnucovanej elitami. Tento odpor zdola mal už tradíciu v národe, ktorý porazil 

komunistický režim a jeho ateistickú indoktrináciu škôl. Autorka sa na konci článku 

zamýšľala, že možno práve spoločenské hnutie „odradí iné poľské mestá od zavedenia a 

ďalšej inštitucionalizácie pseudo-právnych predpisov podľa vzoru varšavskej LGBT 

charty“.153 

 Niekoľko dní pred osemdesiatym výročím vypuknutia druhej svetovej vojny 

Poľsko opäť od Nemecka požadovalo finančné reparácie, o čom pojednával článok 

internetovej verzie JF z 21. augusta. Podľa ešte nezverejnených správ by sa malo jednať 

o sumu sedemstošesťdesiatšesť miliárd eur, čo bola suma ešte o sedemdesiatpäť miliárd 

eur vyššia, než tá požadovaná v roku 2018. Podľa Morawieckeho Poľsko ešte za 

utrpenie počas vojny nedostalo adekvátnu kompenzáciu. Poľsko malo šesť miliónov 

obetí, čo bolo oveľa viac než krajiny, ktoré reparácie získali, čo premiér považoval za 

nespravodlivé. Berlín sa ale ohrádzal zmluvami z roku 1953, 1970, či Zmluvou 2+4. 

Poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz veril, že napriek tomu, že sa celá 

záležitosť prezentovala ako konflikt, nemecká strana bola otvorená vyjednávaniu.154 

 O histórii písal vo svojom článku tiež Oliver Busch, ktorý predstavoval 

problematiku polovojenskej organizácie Národné ozbrojené sily (Narodowe siły 

 
152 „PiS-Chef Kaczynski sieht Polen durch Homo-Bewegung bedroht,“ Junge Freiheit, 26.4.2019, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2019/pis-chef-kaczynski-sieht-polen-durch-homo-bewegung-

bedroht/ (stiahnuté 10.7.2020). 
153 Anna Wierzbicka, „Ein Warschauer Aufstand,“ Junge Freiheit, 26. apríla 2019. 
154 „Zweiter Weltkrieg: Polen fordert hunderte Milliarden an Reparationen,“ Junge Freiheit, 21.8.2019, 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2019/zweiter-weltkrieg-polen-fordert-hunderte-milliarden-an-

reparationen/ (stiahnuté 10.7.2020). 
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zbrojne). Toto protisovietske a protifašistické zoskupenie bolo popri známejšej Armii 

Krajowej súčasťou poľského odboja počas druhej svetovej vojny, vyznačovalo sa ale 

vyhranenejšími prístupmi – bolo ultranacionálne, protidemokratické a protižidovské – 

a rovnako tak sa podieľalo na vyvražďovaní Židov. Práve táto organizácia po páde 

železnej opony začala v rámci prekonávania socialistickej minulosti a rastúceho 

nacionalizmu vystupovať do popredia a národne konzervatívna vláda PiS sa ju snažila  

povýšiť na úroveň spomínanej Armii Krajowej. Autor to vnímal ako neustálu 

prítomnosť antisemitizmu v poľskej kultúre pamäti. Napriek silným tendenciám 

k historickému označovaniu a snahám ovládať „hovorené slovo“ však PiS nevládla nad 

verejnou komunikáciou tak, ako to naznačovali zahraničné médiá. Kritický výskum 

v Poľsku stále existoval, aj keď trpel finančnými obmedzeniami a verbálnym 

zastrašovaním, a to najmä v mediálnom diskurze – „na rozdiel od kritických štúdií 

o súčasnej histórii v Nemecku“.155 

 Problematike reparácií sa rozsiahlejšie venoval aj Thorsten Hinz v článku 

z tlačeného vydania z 30. augusta. Podľa neho by sa nové poľské nároky na 

odškodnenie mali brať ako vážny krok poľskej zahraničnej politiky. Autor čiastočne 

pripúšťal historický nárok Poľska na reparácie, no argumentoval aj odsunom Nemcov 

z Poľska po druhej svetovej vojne – udalosti a rozhodnutia tejto doby nazval reťazou 

krutých akcií a krutých reakcií. Časy, kedy sa európska krajina cítila posilnená tým, že 

oslabila svojho suseda, už sa výsledkom globálnych mocenských zmien pominuli, 

a preto boli poľské nároky prežitkom, zodpovednosť za túto situáciu ale ležala najmä na 

strane Nemecka. Nemecko práve svojou solidárnou európskou politikou nielen v oblasti 

migrácie, ktorú chcelo preniesť aj do stredoeurópskych štátov, spustilo poľský 

zahranične politicky motivovaný protiútok na slabinu tohto hegemóna – pocit viny 

a morálnu citlivosť v súvislosti s historickými udalosťami tridsiatych a štyridsiatych 

rokov dvadsiateho storočia.156  

 David Engels na záver sledovaného obdobia podrobne sumarizoval Poľsko 

a situáciu, v ktorej sa krajina pred ďalšími parlamentnými voľbami nachádzala. Podľa 

neho nadchádzajúce voľby mohli zmeniť nielen Poľsko, ale aj celú Európu – v prípade 

výhry PiS by aspoň vo východnej Európe existovala možnosť na konzervatívnu obnovu, 

naopak v prípade výhry liberálnej ľavicovej opozície by už nič nebránilo tomu, aby sa 

 
155 Oliver Busch, „Antisemitismus als Teil der polnischen Gedenkkultur,“ Junge Freiheit, 23. augusta 

2019. 
156 Thorsten Hinz, „Geschichte muß nicht trennen,“ Junge Freiheit, 30. augusta 2019. 
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kontinent úplne dostal pod politicky korektnú záštitu. Ak bolo Poľsko zmienené 

v médiách, tak to podľa autorovho názoru bolo výhradne v podobe kritiky, či už sa 

jednalo o likvidáciu právneho štátu, potlačovanie práv menšín, znižujúcu sa náboženskú 

toleranciu, ohrozenie nezávislosti médií, požadovanie reparácií či degradovanie 

európskeho ducha. Do úvahy sa naopak nebrali možnosti, že súdna reforma chcela 

podrobiť dominantné postavenie sudcov ľavicových liberálov parlamentnej kontrole, 

hnutie LGBT bolo vnímané ako reálne ohrozenie rodiny, osobný vývoj by nemal byť 

synonymom „pásového“ zabíjania nenarodených detí, peniaze EÚ boli iba 

kompenzáciou za to, že poľská ekonomika bola odovzdaná do rúk západu, alebo že 

ľudia sa chceli vyhnúť paralelným spoločnostiam, a preto chceli zotrvanie náboženstva, 

ktoré bolo základom západnej kultúry po celé stáročia.157 

 Autor ďalej uvádzal, že Poľsko je výborným príkladom toho, že aktuálny 

kultúrny, demografický, ekonomický a politický úpadok nie je bez alternatívy, a je teda 

jasné, že tichá ale vytrvalá rezistencia väčšiny poľskej populácie je pre oponentov doma 

aj v zahraničí neúnosná. Engels si položil otázku, či Poľsko bude schopné úspešne 

odolať pokušeniu sa vo svojej tragickej histórii znova vzdať, pričom odpoveďou budú 

pravdepodobne výsledky volieb. V prípade výhry strany Právo a Spravodlivosť by sa 

Poľsko spolu s Maďarskom mohlo stať jadrom alternatívnej Európy, ktorá sa bude 

snažiť zjednotiť európsky kontinent v duchu západnej kresťanskej identity.158  

 3.7 Analýza reflexie vývoja Poľska v Junge Freiheit 

   

 Počet článkov a komentárov, v ktorých sa periodikum Junge Freiheit, či už vo 

svojej tlačenej alebo internetovej verzii, zaoberalo Poľskom a jeho aktuálnym vývojom 

bol pre potreby diplomovej práce dostatočný. Cieľ práce, teda zistiť, či a akým 

spôsobom sa nemecké konzervatívne pravicové médium vyjadruje na tému vlády 

konzervatívne pravicovej nacionalistickej strany Právo a Spravodlivosť, bolo na základe 

tohto dostatočného množstva materiálu možné splniť. Nie každej téme, ktorá bola 

rozoberaná v druhej kapitole tejto práce, a ktorá bola pre vnútorný vývoj Poľska 

v rokoch 2015 až 2019 dôležitá, však bola venovaná rovnaká pozornosť. 

 Jednofarebná vláda PiS započala v čase prílivu utečencov z vojnou zasiahnutých 

ázijských a afrických krajín. Prerozdeľovacie kvóty, ktoré mali na základne princípu 

solidarity odbremeniť hlavných prijímateľov utečencov, niektoré štáty vrátane Poľska 

 
157 David Engels, „Bastion gegen Brüssel,“ Junge Freiheit, 11. októbra 2019. 
158 Ibid. 
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neprijali, a tým pádom sa s EÚ dostali do konfliktu. Junge Freiheit poľskú migračnú 

politiku a z nej vyplývajúce zhoršovanie vzťahov Poľska a Európskej únie pomerne 

podrobne sledovalo a poskytovalo nové informácie. Táto téma bola pravdepodobne tak 

atraktívna preto, pretože Nemecko v zastúpení kancelárky Angely Merkel hralo 

v riešení tejto situácie kľúčovú rolu, a periodikum so svojím nacionalistickým 

a protieurópskym zameraním s poľskou cestou oponovania súhlasilo.  

 Ďalšej téme, reforme súdnictva, ktorá bola asi tou najkontroverznejšou reformou 

celého funkčného obdobia vlády PiS, sa periodikum venovalo menej. Téma bola síce 

spomenutá v niekoľkých článkoch, no hlbšie vysvetlenie reforiem a objasnenie toho, čo 

ich prijatie znamená pre poľské súdnictvo a jeho nezávislosť, chýba. Kríza, ktorej 

vysvetlenie v druhej kapitole bolo v tejto práci spomedzi všetkých oblastí 

najrozsiahlejšie, bola vo väčšine článkov spomenutá iba jednou či dvoma vetami, a to 

len ako doplňujúca informácia správ, ktorých ústrednou témou bol zhoršujúci sa vzťah 

EÚ a Poľska, právne kroky únie voči Poľsku v tejto veci a poľský odpor a obhajovanie 

týchto noviel zákonov, prípadne hromadné protestovanie Poliakov v uliciach proti nim. 

 Veľmi podobne na tom bola aj problematika politizovania verejnoprávnych 

médií. Kontroverzným novelám zákona nie je venovaná väčšia pozornosť, opäť je tu len 

stručné objasnenie témy v kontexte vzťahov Poľska a Európskej únie, ktorá aj voči 

týmto reformám zaujala kritický postoj. Niekoľkokrát sa v súvislosti s témou migrácie, 

poľskej reformy súdnictva a médií objavil aj článok, ktorého témou bola kritika 

maďarského premiéra Viktora Orbána voči únii a podpora Poľska v jeho politike. Téme 

poľských médií sa JF začalo podrobnejšie venovať na jar 2017, kedy sa po prvý raz 

objavila informácia, že v rámci konceptu repolonizácie chce nacionálne konzervatívna 

vláda obmedziť činnosť médií v Poľsku s väčšinovým zahraničným vlastníctvom. 

 Viac sa periodikum zaujímalo o historickú politiku, ktorú poľská vláda 

presadzovala. Pomerne kriticky sa autori z JF stavali proti idealizovaniu a heroizovaniu 

poľského národa počas druhej svetovej vojny prostredníctvom múzeí, ironicky 

komentovali zatiaľ bezproblémovú spoluprácu spoločnej poľsko-nemeckej komisie pri 

vytváraní učebnice dejepisu, dokonca sa v jednom článku venovali poľsko-ukrajinským 

vzťahom, ktoré táto historická politika zaťažovala. Od roku 2017 bolo častou témou 

opätovné poľské vymáhanie vojnových reparácií, jeho historická neoprávnenosť 

a odôvodnenie; od januára 2018 rezonoval tiež kontroverzný „zákon o holokauste“. 

Historická politika bola najrozpracovanejšou témou, pravdepodobne vzhľadom na to, že 

jej charakter bol v mnohých ohľadoch protinemecký. 
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 Rodinnej politike sa JF venovalo taktiež len v určitých aspektoch. Sprísňovanie 

potratovej politiky bolo opäť spomenuté len v kontexte zahraničnej nevôle v súvislosti 

s novým návrhom zákona. Väčšej pozornosti sa tešila problematika LGBT komunity – 

podpísanie paktu LGBT varšavským primátorom Trzaskowským bolo podľa jednej 

z autoriek vnucovanie elitárskej ľavicovej ideológie a inštitucionalizácia pseudo-

právnych predpisov, takže tento vstup by bolo možné hodnotiť ako súhlas s vládnou 

politikou.   

Záverom je možné tvrdiť, že tlačená aj webová verzia periodika Junge Freiheit 

témy pre svoje články súvisiace s Poľskom vyberali účelovo, a už len tento výber resp. 

opomínanie niektorých tém naznačuje, aké témy sú základom tvorby, a že periodikum je 

politicky zafarbené a tým pádom nie je vhodné na vytvorenie si všeobecného prehľadu. 

Vo vzťahu k Poľsku v danom období panovala ambivalencia – najskôr boli publikované 

prevažne pozitívne mienené alebo neutrálne písané články o poľskom postoji voči 

migrácii, po vyčerpaní atraktivity tejto témy bola spomínaná skôr nacionalistická 

a protinemecká historická politika. Takto ambivalentne bol v podstate vnímaný poľský 

nacionalizmus ako celok – kultúrne a hodnotovo veľmi blízky, ale zároveň 

protinemecký, a teda čiastočne v súlade a čiastočne v rozpore so základnými princípmi 

periodika Junge Freiheit. 
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Záver 
 

 V tlačenej aj internetovej verzii nemeckého periodika Junge Freiheit boli nová 

politická realita východného suseda a kroky novej poľskej vlády prezentované pre 

výskum diplomovej práce dostatočne a jej cieľ, teda analyzovať, akým spôsobom 

časopis referoval o Poľsku počas tejto vlády, sa podarilo splniť. Celkom bol pre prácu 

využitý obsah štyridsiatich článkov, z toho dvadsaťdva bolo z archívu tlačených vydaní 

a osemnásť z internetovej verzie – devätnásť spravodajských článkov, ktoré boli 

súčasťou webovej verzie, jedenásť komentárov a desať krátkych správ, ktoré sa 

nachádzali v tlačených vydaniach. Pri vložení hesla „PiS“ do vyhľadávača v archíve JF 

boli nájdené aj články, ktoré tematicky nekorešpondovali so zameraním výskumu, 

napríklad príspevky sústrediace sa na inú tému, kde bola poľská politická strana len 

spomenutá, prípadne články, ktoré nezodpovedali vymedzeniu témy práce. 

V krátkom dvojmesačnom úseku sledovaného obdobia roku 2015 bolo vydaných 

sedem článkov (štyri v tlačenej verzii, tri na webe), väčšina z nich sa venovala voľbám 

a charakteristike novej vládnej strany. V roku 2016 bol vydaný najmenší počet článkov 

za celé sledované obdobie, šesť (tri v tlačenej verzii, tri na webe), a venovali sa najmä 

poľským sporom s Európskou úniou. V roku 2017 bol naopak vydaný najvyšší počet 

príspevkov, a síce jedenásť (sedem v tlačenej verzii, štyri na webe), tu bol nárast 

článkov spôsobený veľkým záujmom o novú poľskú historickú politiku. V roku 2018 sa 

počet článkov znížil na osem (tri v tlačenej verzii, päť na webe), rovnaký počet 

príspevkov bol vydaný aj v roku 2019 (päť v tlačenej verzii, tri na webe). 

Napriek tomu, že sa vo väčšine článkov prezentovali udalosti v Poľsku 

neutrálne, už len výber témy a názov článku naznačoval, že médium témy spracováva 

účelovo, je politicky zafarbené a jednoznačne sa prikláňa k pravicovému politickému 

spektru, konzervativizmu, euroskepticizmu a nacionalizmu, čo predstavuje značný 

rozdiel v porovnaní s mainstreamovými nemeckými médiami. Výber tohto média bol 

pre analýzu reflexie poľskej konzervatívnej vlády vzhľadom na určité hodnotové 

a kultúrne prieniky dobrou voľbou. 

 Dôkazom je napríklad frekvencia a výber tém a udalostí z prostredia migrácie 

a migračnej krízy, ktorá v Európe prebiehala na prelome leta a jesene 2015. Autori 

článkov vyzdvihovali postoje poľskej vlády, tiež informovali o tom, ako pokračoval 

spor EÚ a Poľska a v tejto veci a zverejňovalo citácie, kde poľskí politickí predstavitelia 

svoje kroky obhajovali. Nemecko v zastúpení kancelárky Angely Merkel hralo v rámci 
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Európskej únie v riešení tejto situácie kľúčovú rolu, periodikum poľskou cestou 

oponovania súhlasilo a nepriamo tak nemeckú spolkovú vládu v týchto článkoch 

kritizovalo.  

  Ďalšej téme, ktorej sa práca venovala v druhej kapitole, a ktorá bola pre Poľsko 

a jeho ďalšie smerovanie kľúčová, sa už autori týždenníka porovnateľne často 

nevenovali. Zmeny v justícii boli v článkoch popísané stručne jednou alebo dvomi 

vetami a vôbec neobjasňovali, aký veľký dopad mali na právny štát. Problematiku 

reforiem ústavného súdu časopis spomínal v podstate len v kontexte konfliktu Poľska 

a únie kvôli týmto zákonom, pri ďalších reformách obecných súdov a najvyššieho súdu 

už téme venoval trochu viac priestoru, najmä obhajobe týchto zákonov poľskými 

vládnymi predstaviteľmi. Reformám verejnoprávnych médií a otázke ich nezávislosti sa 

periodikum začalo venovať taktiež až neskôr. Frekventovanejšou začala byť téma až po 

vyslovení priania vládnej strany o „repolonizácii“ médií, v rámci ktorej chcela 

obmedziť pôsobenie zahraničných, a teda aj nemeckých, mediálnych koncernov 

v Poľsku. Úvodná téza, ktorá tvrdila, že sa o týchto dvoch oblastiach bude časopis 

vyjadrovať neutrálne, sa potvrdila. 

 Pomerne veľkú pozornosť venovalo Junge Freiheit novej poľskej historickej 

politike. Vyjadrovalo sa o nej pomerne kriticky, či už sa jednalo o múzeum druhej 

svetovej vojny v Gdaňsku, problematiku vojnových reparácií, zákone o holokauste či 

stále prítomnom antisemitizme v poľskej kultúre pamäti. Historická politika bola 

počtom článkov, komentárov a správ najrozpracovanejšou témou, pravdepodobne 

vzhľadom na to, že jej charakter bol v mnohých ohľadoch značne protinemecký. 

 Posledná skúmaná oblasť, rodinná politika, bola v periodiku spomínaná skôr na 

konci sledovaného obdobia. Návrh zákona na sprísnenie interrupcií bol podotknutý len 

v súvislosti so žiadosťou Poľska, aby sa zahraničné entity nemiešali do jeho vnútorných 

záležitostí. Podstatne viac rozoberanou témou bola problematika LGBT menšiny, ktorú 

predseda Práva a Spravodlivosti Kaczyński označil za hrozbu pre tradičnú poľskú 

rodinu. Autori píšuci o tejto téme sa vyjadrili podobne, naviac LGBT označili za 

ľavicovú ideológiu, ktorá je ľudom vnucovaná elitami.   

 Vo vzťahu k Poľsku v sledovanom období v periodiku Junge Freiheit panovala 

ambivalencia. Výskum potvrdil úvodnú hypotézu - na jednej strane tu boli pozitívne 

hodnotené kroky proti európskej azylovej politike a Európskej únii ako celku, rovnako 

tak bolo Poľsko vďaka presadzovaniu nacionalizmu považované za výborný príklad 

alternatívy k dnešnému európskemu kultúrnemu, demografickému, ekonomickému 
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a politickému úpadku a spolu s Maďarskom malo byť jadrom alternatívnej Európy, 

ktorá by mohla zjednotiť európsky kontinent nie s pomocou Bruselu, ale v duchu 

západnej kresťanskej identity. Na druhej strane tento nacionalizmus v niektorých 

oblastiach, najmä pri patrioticky orientovanej historickej politike či presadzovaní svojej 

vôle pri problematike nemeckej menšiny v Poľsku, bol nielen protieurópsky, ale aj 

značne protinemecký. Napriek tomu je možné badať spoločné prvky konzervatívnej 

revolúcie. 
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Summary 
 

After the right-wing conservative nationalist Law and Justice party won the 

Polish parliamentary elections in October 2015, Polish domestic and foreign policies 

began to be more conservative, placing greater emphasis on nationalism and 

Catholicism. The party began its rule by rejecting mandatory migration quotas 

established by the European Union, to which the previous government had committed 

itself, and by a strongly restrictive approach to migration. Almost immediately after the 

election, it began to push for reforms and policies in order to “purge” Poland – of the 

past, of foreign influences, of historical guilt or of unwanted “ideologies”. 

The most important reforms include those targeted on the Constitutional Court 

and the Supreme Court, threatening the traditional separation of powers. Furthermore, it 

is the reform of public media and the so-called “Repolonization”, where the National 

Media Council, virtually controlled by the Parliament, was created for the purpose of 

educating the nation on patriotism. By promoting its version of the past through 

historical perspectives putting excessive emphasis on the heroism of the Polish nation, 

the government has also provoked outrage abroad. Finally, there is the designation of 

the LGBT community as an import from the West, endangering the traditional Polish 

family. 

The German weekly Junge Freiheit, which has similar cultural and political 

values as the Polish government, reported on the events in Poland with varying 

intensity. It spoke positively about the rejection of mandatory quotas and often wrote 

about the conflicts with the European Union in this area. The reforms of the justice 

system and public service media were only mentioned in this periodical in the context of 

disputes with the European Union, in which Poland was also supported by the 

Hungarian Prime Minister Viktor Orbán. It reported critically on the Polish historical 

policy – on the distortion of historical facts and the Polish claims for war reparations. 

Consent could also be seen in articles on family policy and the LGBT community. In 

this ambivalent way, Polish nationalism was basically perceived as a whole – culturally 

and very close in terms of shared values, but at the same time anti-German, and thus 

partly in accordance with and partly in conflict with the basic principles of the Junge 

Freiheit periodical. 
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Zoznam použitých skratiek 

ACTA - Anti-Counterfeiting Trade Agreement (Obchodná dohoda o boji proti 

falšovaniu) 

AWS – Akcja Wyborcza Solidarność (Volebná akcia Solidarita) 

EK – Európska komisia 

EÚ – Európska únia 

IPN – Instytut Pamięci Narodowej (Inštitút národnej pamäti) 

JF – Junge Freiheit (Mladá sloboda) 

LGBT – Lesbian, gay, bisexual and transgender (lesbický, gay, bisexuálny 

a transrodový) 

LPR – Liga polskich rodzin (Liga poľských rodín) 

NATO – North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliancia) 

PAP – Polska agencja prasowa (Poľská tlačová agentúra) 

PiS – Prawo i Sprawiedliwość (Právo a Spravodlivosť) 

PO – Platforma Obywatelska (Občianska Platforma) 

PSL – Polske Stronnictwo Ludowe (Poľská ľudová strana) 

SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej (Spojenectvo demokratickej ľavice) 

TVP – Telewizja Polska (Poľská televízia) 

UP – Unia pracy (Únia práce) 


