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Anotace 

Diplomová práce „Polské katolické rádio Maryja“ má za cíl představit polské rádio 

Maryja. Toto rádio mezi ostatními katolickými médii zaujímá specifické postavení a 

v určitých ohledech se vymyká srovnání s jakoukoliv jinou polskou rádiovou stanicí. 

Více neņ 18 let má rádio Maryja ovládané charismatickým knězem Tadeuszem 

Rydzykem, nezanedbatelný vliv na chod společensko-politického dění v Polsku. Kolem 

stanice vznikla těņko kontrolovatelná, izolovaná společnost – konglomerát médií, 

institucí, nadací, hnutí a vzdělávacích zařízení.  Členové tohoto konglomerátu (kterých 

je 1–6 milionů) tvoří charakteristickou zaangaņovanou skupinu, kterou spojuje nejen 

společné smýńlení o náboņenských otázkách, ale také společná představa o chodu věcí 

veřejných. Tato práce popisuje historii rádia Maryja i konglomerátu otce Rydzyka a 

analyzuje obsah vysílání, konkrétně pořad „Nedokončené rozhovory“. Práce se pokouńí  

na základě kvalitativní obsahové analýzy pořadu shromáņdit pozitivní a negativní 

veličiny, které podle rádia Maryja reprezentují dobro a zlo ve společenských otázkách. 

 

Annotation 

The dissertation thesis called „Polish catholic Radio Maryja“ deals with phenomenon of 

the polish radio Maryja. This radio has specific position between the others catholic 

media. In some cases it is impossible to compare it with any other polish radio stations. 

For more than 18 years radio Maryja is ruled by charismatic priest – father Tadeusz 

Rydzyk and it has indispensable impact on the socio-political events in Poland. Around 

the radio grew hardly controlled, isolated society – conglomerate of various media, 

institutions, foundations, movements and educational establishments. Members of the 

conglomerate (up to six millions) have created unique group involvement which is 

connected not only by common thinking about religious tasks, but also by idea about 

common causes. The dissertation thesis called „Catholic Radio Maryja“ describes 
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history of the radio and the conglomerate and analyze the content of transmission 

“Unfinished conversations” by using the qualitative content analysis. It tries to collect – 

from the radio point of view – positive and negative values which represent “the good” 

and “the evil” in actual social tasks. 
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média, transformace, ideologie, propaganda 
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Úvod 
 

Tato práce si klade za cíl podrobný popis a rozbor fungování radia Maryja v 

Polské společnosti. Rádia, které není běņnou křesťanskou stanicí kombinující 

náboņenské písně a modlitby. Tento katolický hlas má specifické postavení na polské 

mediální scéně a v polské společnosti vůbec.   

Poprvé jsem se tématem polského rádia Maryja zabýval v roce 2007, kdyņ jsem 

jako reportér českého on-line deníku Aktuálně.cz mapoval průběh polských 

parlamentních voleb. Zaujalo mne, kolik atraktivního prostoru, v souvislosti s volbami, 

této stanici věnovala hlavní polská média. Rádio a její představitelé byli častým 

tématem společenských diskuzí. Během svého půlročního studijního pobytu na 

Jagellonské univerzitě v Krakově, na přelomu let 2007-2008, jsem zjistil, ņe v českém 

jazyce a odborné literatuře k tématu rádia Maryja neexistují téměř ņádné relevantní 

informace. Tehdy mne napadlo vytvořit práci, která by seznámila českou odbornou 

veřejnost i ostatní zájemce s tímto, v Polsku velmi oņehavým tématem. Podklady pro 

práci jsem nemusel hledat dlouho. Přímo na Jagellonské univerzitě v Krakově se tématu 

věnuje několik vědců. Základem pro práci byly studie Katarzyny Pokorné-Ignatowicz, 

Ewy Bobrowské a Pawła Migase, publikujících v odborném čtvrtletníku věnovanému 

médiím Zeszyty Prasoznawcze, vydávaném Jagellonskou univerzitou. Pro objektivnost 

jsem odjel provádět výzkum také do jiného polského města a dalńí materiály pro práci 

jsem vybíral z archivu univerzitní knihovny ve Vratislavi.  

K pochopení, proč je postavení této stanice v polské společnosti specifické, je 

potřeba objasnit vztah Poláků k určitým společenským jevům, zejména k náboņenství. 

Poláci jsou tradičně silně věřícím národem. Během totalitního reņimu byl počet věřících 

v Polsku vysoký, ač neexistují věrohodné statistiky, protoņe komunistický reņim 

označoval zemi jako ateistickou
1
. V roce 1988 přesto vznikla studie, která hovoří o tom, 

ņe aņ 80% obyvatel Polské lidové republiky důvěřovalo katolické církvi
2
. Po pádu 

ņelezné opony, v roce 1991, jiņ 90% obyvatel Polska deklarovalo, ņe jsou věřící nebo 

silně věřící
3
. Podle posledních údajů z roku 2009 se z 36 milionů obyvatel země, hlásí 

                                                 
1
 Důkazy o síle náboņenství přináńely například návńtěvy papeņe Jana Pavla II., kdy kaņdého jeho 

vystoupení se účastnily statisíce lidí.   
2
 Więź: raport o stanie wiary Polaków. Ekai.pl [online]. 2008 [cit. 2008-09-30].  

3
 ZDANIEWICZ, Witold, et al. Religijność Polaków 1991-1998. Warszawa : Instytut Statystyki Kościoła 

Katolickiego SAC, 2001. 
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95% ke katolické církvi (z toho je 13% hluboce věřících)
4
. Z těchto průzkumů lze 

vyvodit, ņe demokratické uspořádání a jeho rozvoj svědčí náboņenství a ńíření víry 

ačkoliv můņe existovat i opačné tvrzení, ņe lidé nezvládají ņivot v trņním kapitalismu a 

jediná jistota, která jim tak zůstává, je víra v boha. 

 

Obr 1: Vztah Poláků k náboženství (2009) 

 

Zdroj: BOGUSZEWSKI, Rafał. Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczięciu przemian 

ustrojowych  : Komunikat z badań. Warszawa : Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), 2009. s. 4. 

ISBN BS/34/2009. Výzkum byl proveden 2. – 5. 2.2009 na vzorku 1048 náhodně vybraných obyvatel 

Polska. 

 

Charakteristickým prvkem polské náboņnosti je účast na církevních obřadech, 

která přesahuje 80%. Polský spisovatel a laureát Nobelovy ceny za literaturu Czesław 

Miłosz soudí, ņe „Polsko je krajem lidí nevěřících, ale praktikujících ve jménu 

udržování národních tradic“.
5
 Pravidelně praktikuje více neņ polovina národa (54%) a 

nepravidelně 27% obyvatel Polska. Téměř identická čísla vyńla také v průzkumu 

z února 2009
6
. Podle sociologa Janusze Mariańského se mezi Poláky dlouhodobě 

                                                 
4
 BOGUSZEWSKI, Rafał. Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczięciu przemian 

ustrojowych  : Komunikat z badań. Warszawa : Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), 2009. s. 4. 

(Výzkum byl proveden 2. – 5. 2.2009 na vzorku 1048 náhodně vybraných obyvatel Polska). 
5
 MILOSZ, Czesław. Ziemia Ulro. Krakow : Znak, 2000. s. 266. 

6
  BOGUSZEWSKI, Rafał. Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczięciu przemian 

ustrojowych  : Komunikat z badań. Warszawa : Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), 2009. 
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udrņuje tendence praktikování náboņenských tradic přenáńených z pokolení na 

pokolení
7
. 

Vysoká míra přítomnosti náboņenských praktik mezi věřícími jako jsou mńe 

svaté, náboņenské poutě, procesí, věńení kříņů v domech i na veřejných místech nebo 

svěcení předmětů vńak nekoresponduje s důvěryhodností katolické církve jako instituce. 

Ve studii Aufbruch – Religiozita v reformovaných středoevropských zemích se uvádí, ņe 

pouze 35% obyvatel Polska si myslí, ņe církev dokáņe najít způsob, jak dosáhnout ńtěstí 

v jejich současném ņivotě. Přesvědčení o tom, ņe by církev měla zasahovat do politiky 

je pak jeńtě menńí – pouze 15% lidí si myslí, ņe má církev radit, koho mají věřící volit. 

Co se týče společenských témat, polovina dotázaných tvrdí, ņe by církev měla 

komentovat problematiku nezaměstnanosti nebo sociální nerovnosti. Z výzkumu 

vyplynulo, ņe polovina Poláků od katolické církve jakékoliv výpovědi na téma 

dotýkající se jejich individuálního ņivota nepoņaduje
8
. 

Větńinu Poláků tvoří tzv. pasivní křesťané. Ve velké míře se neorganizují, pouze 

5% je v církevních spolcích, a to větńinou mládeņ nebo důchodci. Ačkoliv sami více či 

méně dodrņují křesťanská pravidla a hodnoty, nevystupují aktivně na jejich obranu nebo 

dalńí ńíření dále neņ za kruh rodinný. To můņe souviset s tím, ņe i mimo křesťanský 

ņivot je polská společnost nezaangaņovaná v aktivitách občanské společnosti. Polsko je 

označováno jako země s nejniņńí občanskou aktivitou jejich obyvatel ze vńech zemí 

Evropské unie
9
. Zaangaņovanost větńiny křesťanů se omezuje pouze k reakci na výzvy 

duchovního během mńí, aby přispěli na určitý účel finančními prostředky (rekonstrukce 

kostela, chudoba v Africe apod.).  

Katolické rádio Maryja nepatří pod přímý vliv vedení polské církve. Je na ní 

nezávislé, i kdyņ v prosazování katolických hodnot údajně vychází z učení bývalého 

polského papeņe Jana Pavla II. Skupina institucí a jednotlivců, která se kolem rádia za 

18 let jeho existence vytvořila, ale na první pohled působí vysokou mírou 

angaņovanosti. Zakládají katolická média a vydavatelství, skrze něņ chtějí ńířit víru a 

hodnoty. Desetitisíce lidí se na popud rádia účastní náboņenských poutí, ale také 

demonstrací nebo protestů. Rádio vyhlańuje veřejné finanční sbírky, píńe obří ņádosti o 

                                                 
7
ZDANIEWICZ, Witold, et al. Religijność Polaków 1991-1998. Warszawa : Instytut Statystyki Kościoła 

Katolickiego SAC, 2001. s. 8.  
8
 ZULEHNER, Paul M. , TOMKA, Miklós . Religion im gesellschaftlichen Kontext Ost(Mittel)Europas. 

2. Auflage. Ostfildern : Schwabenverlag, 2000. 1 s. Gott nach dem Kommunismus. 
9
 GLINSKI, Piotr. Aktywność aktorów społecznych - deficyt obywatelstwa wobec codziennej zaradności 

Polaków. In WESOłOWSKI, Włodzimierz, WłODAREK, Jan. Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. 

Warszawa : Polska, Europa, świat, 2005. s. 229. 
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dotace z nadnárodních institucí a vyzývá posluchače, aby pravidelně přispívali na určité 

cíle. Základní ńkoly, gymnázia i soukromé vysoké ńkoly vyučují podle ideologie 

hlásané tímto rádiem. 

Následující práce má za úkol zjistit, jaká je ona ideologie, kterou jindy tak 

pasivní polńtí katolíci (nebo alespoň jejich část) vzali za svou a dokáņou se pro ni 

organizovat a aktivně vystupovat. Jaké argumentační prostředky vyuņívá, jaké názory 

ńíří a v jakých odvětvích se angaņuje, kdyņ dokáņe tak ńiroce oslovit masy svých 

příznivců. A kým vlastně oni příznivci jsou? Také tyto otázky budou zodpovězeny. 

Práce se skládá ze čtyř částí. Úvodní část je věnována demokratizaci polského 

mediálního trhu z důvodu objasnit, za jakých okolností a v jakém prostředí rádio Maryja 

vznikalo a co vlastně jeho vzniku předcházelo. Druhá kapitola popisuje historii stanice 

s přihlédnutím k  osobnosti jejího zakladatele a ředitele Tadeusze Rydzyka. Popsány 

budou také vlastnické struktury v konglomerátu rádia Maryja a činnost jednotlivých 

jeho částí. Třetí kapitola – „Spor o rádio Maryja“ bude pojednávat o problematickém 

vztahu rádia Maryja k polské katolické církvi, o vlivu rádia na politické události a o 

problematice emitování antisemitského a vůči okolním národům nenávistného obsahu. 

Teoretická část má za cíl poskytnout přímou vazbu k pochopení poslední, čtvrté části, 

kvalitativní obsahové analýzy rádiového vysílání. Ta se soustřeďuje na způsoby 

konstruování sváru „dobra“ a „zla“, jak jej chápe a realizuje rádio Maryja.   
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1. Demokratizace polského mediálního trhu 

 

Média ve střední a východní Evropě byla do roku 1989 pod kontrolou státního 

aparátu. V Polsku mělo na vydávání tińtěných médií monopol státní vydavatelství RSW 

(Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa - Książka - Ruch") zaloņené v roce 1973. 

Od roku 1951 existoval Výbor pro záleņitosti rádia a televize Radiokomitet (Komitet do 

Spraw Radia i Telewizji), který kontroloval a organizoval práci státní televize a 

rozhlasu. Jako kontrola nad médii a cenzor působil úřad GUKPiW (Główny Urząd 

Kontroli Publikacji i Widowisk). Na polském trhu v 70. letech minulého století 

existovalo 10 celostátních deníků a v kaņdém z větńích regionů byly tři regionální 

deníky nebo večerníky. V roce 1982 vznikl vládní deník Rzeczpospolita vydávaný 

RSW. V průběhu 80. let rostl význam katolických médií – souviselo to se jmenováním 

papeņe Jana Pavla II.      

Na rozdíl od ostatních postkomunistických zemí v Polsku existovala silná tradice 

samizdatu a vydávání ilegálních novin, spojených převáņně s odborovými svazy. 

Nejvýznamnějńími a nejpopulárnějńími samizdatovými publikacemi se staly týdeníky 

Tygodnik Mazowsze, Tygodnik Powszechny a Tygodnik Solidarność nebo deník Wieczór 

Wrocławia.   

Tygodnik Mazowsze byl spojen s výborem hnutí Solidarita ve Varńavě a 

v Mazovském vojvodství. První číslo pod vedením ńéfredaktora Jerzyho Zieleńského 

mělo vyjít na konci roku 1981. Jeho vydání přeruńil 13. prosince 1981 výjimečný stav 

vyhláńený generálem Wojciechem Jaruzelskim. Pod vlivem událostí spáchal jeńtě týņ 

večer Zieleński sebevraņdu a tak první číslo, označené na Zieleńského počest číslem 2, 

vyńlo teprve 11. února 1982
10

. Bývalý redaktor týdeníku Tygodnik Mazowsze Paweł 

Smoleński o týdeníku tvrdí: „Byl to nebývalý div konspirace, jakého dříve nebylo ani 

mezi Poláky aktivně vystupujícími proti carům, Hitlerovi nebo domácím tyranům. Chuť 

svobodného Polska v časech totalitárního nevolnictví. Slovo pravdy, naděje“
11

.  

Mottem týdeníku se stal citát Lecha Wałesy: „Solidaritu se nedá rozdělit ani 

zničit.“ Týdeník byl tisknut offsetovou technikou ve formátu A4, vydání mělo čtyři 

strany o nákladu 50–80 tisíc kusů. Takto vysoký náklad byl moņný díky vydání 

                                                 
10

 Encyklopedia Solidarnośći [online]. [2009] [cit. 2009-05-01].  
11

 Raport - Tygodnik Mazowsze . Gazeta.pl [online]. 2006 [cit. 2009-05-01].  
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tińtěným v různých regionech. Poslední číslo „290“ vyńlo 12. května 1989, kdy větńina 

novinářů z tohoto týdeníku začala vydávat legální deník Gazeta Wyborcza. 

Tygodnik Powszechny je katolický týdeník vydávaný v Krakově, orientovaný na 

společenskou a kulturní tématiku. První číslo vyńlo v roce 1945 pod vedením kardinála 

Adama Sapiehy a týdeník je vydáván dodnes.  Na konci 70. let 20. století týdeník 

spolupracoval s odborovým hnutím KOR (Komitet Obrony Narodowej), přesto byl 

vydáván legálně a podléhal tedy cenzuře. Tygodnik Powszechny byl (a stále je) hlasem 

katolické inteligence a respekt si získal zvláńtě po uveřejnění na dlouhou dobu jediného 

rozhovoru s papeņem Janem Pavlem II. v polských médiích, vydaném 3. srpna 1980. 

Sociolog Sergiusz Kowalski soudí, ņe „publicisté týdeníku jsou umírnění, otevření, a 

připraveni k dialogu i kompromisu, hledají ‘modus vivendi’ mezi liberální demokracií a 

církví moderní a tradiční“
12

.    

 Tygodnik Solidarność vyńel poprvé v roce 1981 jako oficiální list odborového 

hnutí Solidarita. Ńéfredaktorem deníku byl mimo jiné Tadeusz Mazowiecki, první 

nekomunistický polský premiér nebo Jaroslaw Kaczyński, předseda politické strany 

Právo a spravedlnost a taktéņ bývalý polský premiér. Týdeník se označuje jako „první, 

po 2. světové válce, nekomunistický list vycházející oficiálně ve střední a východní 

Evropě. Má charakter politicko-ekonomicko-společenského časopisu a patří mezi 

nejvíce názorově tvůrčí média v Polsku“
13

. List je vydáván dodnes.   

První nezávislá média v Polsku vznikala jeńtě v době totalitního reņimu. 

Souviselo to s rozhovory mezi vládou (koalicijno-rządową strona) a opozicí 

(solidarnościowo-opozycyjna strona) při tzv. jednáních u kulatého stolu (Okrągły Stoł). 

Ta probíhala od 6. února do 5. dubna 1989. Součástí jednání bylo také ńest schůzek 

„mediálního stolku“ (Podstolik mediałny nebo Podzespoł ds. Środków Masowego 

Przekazu), který od 17. února do 22. března diagnostikoval problémy polského 

mediálního systému. Mezi stěņejní problém patřila zastaralost infrastruktury, zvláńtě 

nedostatek papíru: „V katastrofálním technickém stavu byla polygrafie, kolportáž i 

technické vybavení rádia i televize, které podle mezinárodních statistik řadilo Polsko na 

úroveň zemí nikoliv „třetího“, ale „čtvrtého“ světa“
14

. 

 

                                                 
12

 KOWALSKI , Sergiusz. Wolność w blasku prawdy : O retoryce Tygodnika Powszechnego. In 

CZYZEWSKI, M., KOWALSKI, S., PIOTROWSKI, A. Rytualny chaos: Studium dyskursu publicznego. 

1. wyd. Kraków, 1997. s. 148. 
13

 Tygodnik Solidarność [online]. [2009] [cit. 2009-05-01].    
14

 PISAREK, Walery. Komunikowanie masowe w Polsce: lata osiemdziesiąte. Zeszyty Prasoznawcze. 

1991, nr. 1-2. 
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Opozice představila poņadavky na změnu mediálního systému: 

 

1. Odstranění existujícího monopolu (RSW, Radiokomitet) 

2. Změna funkce médií (mají informovat, kritizovat a bránit zájmy jednotlivců) 

3. Nahradit systém přidělování koncesí systémem oznamovacím 

4. Liberalizace cenzury a její konečné odstranění 

5. Zásobení trhu papírem 

6. Napravení křivd způsobených novinářské obci v roce 1982
15

   

 

Jednání kolem kulatého stolu se zakončily dohodou obsahující popis změn 

povolujících postupný přechod ze systému reálného socialismu k systému 

demokratickému. Mezi nejvýznamnějńí kroky, které byly po jednáních provedeny 

v souvislosti s masovými médii, patří znovuobnovení médií vydávaných odborovým 

hnutím a s tím související legalizace vydavatelství tzv. druhého oběhu (samizdat) a dále 

přístup opozice a církve do médií.  

Naopak televize a rádio zůstaly pod nezměněnou kontrolou Radiokomitetu, coņ 

opozdilo demokratizační procesy v rádiu a televizi oproti tińtěným médiím. Opoziční 

člen „mediálního stolku“, novinář a první ministr vnitra v demokraticky zvolené vládě 

v roce 1990 Krzysztof Kozłowski, vysvětluje: „Nešlo o to, jestli Solidarita dostane 

v rádiu pořad o délce sedm nebo dvanáct minut a v televizi patnáctiminutové okénko 

každý týden. Šlo o to, aby opozice získala přístup do masových médií a aby při tvorbě 

svých programů měla absolutní svobodu. Předpokladem totiž bylo, že nemůžeme 

přistoupit na to, že se podepíšeme pod něco, s čím nesouhlasíme, jen proto, abychom 

zachránili tvář protivníka, nebo politiky strany, byť zliberalizované.  Šlo o to, vybojovat 

i něco – třeba malého, ale našeho. Nepřevzít odpovědnost za mediální politiku nebo 

propagandu PRL, ale převzít zodpovědnost pouze za vlastní Volební noviny (Gazeta 

Wyborcza)“
16

.  

Jako důsledek jednání mezi komunistickou mocí a opozicí byla dojednána 

pravidla tzv. částečně svobodných voleb. Opozice získala moņnost vydávat vlastní 

volební noviny. Tak vznikl první oficiální nezávislý deník v postkomunistickém bloku – 

Gazeta Wyborcza (Volební noviny). První vydání se objevilo na stáncích 8. května 

                                                 
15

 Své zaměstnání muselo opustit 1200 novinářů. 
16

 KOZLOWSKI, Krzysztof. Wielka rewolucja mniejszości : Rok 1989 i Okrągły Stół . Tygodnik 

Powszechny. 1999, nr. 11. 
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1989, tedy měsíc před důleņitými červnovými volbami. Ńéfredaktorem se stal historik a 

disident Adam Michnik, který je ve funkci i v době zakončení této práce, tedy více neņ 

20 let. Gazeta Wyborcza přinesla zcela nový, neotřelý pohled na probíhající události. 

Kromě domácího a světového zpravodajství otiskovala také názory
17

. 

Vydávání deníku vńak nebylo jednoduché. Vydavatelé měli omezené dodávky 

(nekvalitního) papíru, a proto mohli vydávat pouze 150 000 výtisků denně. Noviny stály 

50 zlotých a byly tedy mnohem draņńí neņ vládní noviny
18

. Redakci tvořili převáņně 

novináři ze samizdatového týdeníku Tygodnik Mazowsze. Vydávání novin přineslo 

velký úspěch. Nejprve politický, poté profesní a komerční
19

. Na trhu se také objevily 

Tygodnik Solidarnosć a Tygodnik Powszechny, ale ty utrpěly komerční poráņku. První 

regionální příloha deníku Gazeta Wyborcza vznikla 23. ledna 1990 ve městě Kielce. V 

roce 1991 měl deník uņ 13 regionálních příloh. 

 

Úvodník prvního vydání novin Gazeta Wyborcza:  

 

Vážení čtenáři, 

Toto je po téměř čtyřiceti letech, první v Polsku a zřejmě i v celém bloku normální, 

vícenákladový nezávislý deník. Slovem „normální“ myslíme takový, který se snaží 

především informovat – ze všech stran, rychle a objektivně, s výrazně oddělenými 

komentáři od zpravodajství. O takových novinách jsme do teď pouze slýchávali, ale nyní 

se je snažíme vytvářet. V rámci možností již teď, kdy jsme ještě volebními novinami 

(gazetou wyborczou), ale staneme se normálním deníkem. (…) Jsme skupinou několika 

desítek novinářů se zkušenostmi z různých profesí. Ve většině případů také z médií 

samizdatových. Noviny povstaly z výsledků porozumění vzniklého u kulatého stolu, ale 

vydáváme je sami a redigujeme na vlastní zodpovědnost. Cítíme se svázaní se 

Solidárností, ale máme záměr představit pohledy a názory celé nezávislé společnosti, 

různých opozičních směrů. (…) Na úvod chceme vysvětlit několik věcí. Noviny jsou 

                                                 
17

 Gazeta Wyborcza nejenņe informovala, ale dokázala si dělat legraci ze svých státních „konkurentů“, 

mezi které patřil silně stalinistický deník Tribuna Lidu. Kdyņ do Polska přijely hollywoodské herečky 

Jane Fonda a Nastassja Kinski, nechaly se vyfotografovat s odznaky Solidarity a se zdviņenými prsty do 

tvaru V. Gazeta Wyborcza fotografii otiskla a přidala popisek: Vsugerovaný titulek pro Tribunu lidu: 

Brutální americká ingerence do vnitřních záležitostí Polska.“ (BERES 2000).
 
 

18
 SMOLENSKI, Pawel, et al. 20 przygód Gazety w Trzeciej i Czwartej Rzeczypospolitej. Gazeta 

Wyborcza. 8.5.2009, rocz. 20, nr. 107 (6020), s. 1-16. 
19

 FILAS, Robert. Ódbior mediów masowych w Polsce u progu lat dziewięćdziesiątych.. Zeszyty 

Prasoznawcze. 1991, nr. 3-4, s. 121-132. 
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malé, protože pouze na takovýto rozměr, při nákladu půl miliónů výtisků, vystačí papír, 

který nám stát prodá. Přitom jsou drahé, protože i když máme toho papíru tak málo, 

ještě musíme povinně tisknout ohlášení jako jiné noviny. A nikdo nám nepokryje ztráty. 

Drazí čtenáři, jestli chcete mít svobodný tisk, podpořte jej koupi našich novin.    

Gazeta Wyborcza, 8. května 1989, č. 1, str. 1. 

 

Nebyl to tedy pád totalitního reņimu, který nastartoval existenci nezávislých 

médií, ale důsledky politických jednání. Přesto, aby v Polsku mohla vznikat a rozvíjet se 

nezávislá média, bylo potřeba vykonat několik dílčích kroků, mezi které patřilo 

odstranění cenzury a informačních bariér, ukončení státního dohledu nad médii, 

decentralizace a odstranění monopolu, zavedení trņního hospodářství nebo schválení 

potřebných zákonů (ústavní reformy, přenesení moci do rukou nových politických 

aktérů). Změna právního statusu masových médií a předevńím jejich osamostatnění se 

od vládních politických struktur způsobily, ņe se média stala novým autonomním 

aktérem na politické scéně. Jakubowicz v tomto případě hovoří o autonomizaci médií: 

Autonomizace médií je stav, ve kterém jsou masová média strukturálně nezávislá na 

ekonomických, politických, odborových a jiných vlivových skupinách, nepatří do tříd, 

stran ani náboņenských uskupení
20

. 

 

Autonomizace má podle Jakubowicze několik rozměrů: 

 

 Politická – média se stávají nezávislá díky rozdělování moci v procese úpadku 

totalitního nebo autoritářského systému.  

 Ekonomická – média se odtrhují od ekonomické závislosti na institucích 

politické vlády 

 Společenská – média se stávají závislá na svých čtenářích, posluchačích nebo 

divácích, kteří dříve působili pouze jako pasivní odběratelé.  

 Technologická – média přijímají nové technologie 

 Profesionální – média oddělují zpravodajství od publicistiky, představují 

informace bez komentáře, mají za cíl objektivní popis skutečnosti 

 

                                                 
20

 DOBEK-OSTROWSKA, Bogusława, et al. Transformacja systemów medialnych w krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. 1. wyd. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

2002. s.19. 
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V zemích střední a východní Evropy neprobíhaly demokratizační procesy ve vńech 

státech jednotně. Díky televizním obrazovkám se Evropa dověděla o jednáních u 

kulatého stolu a jmenování prvního polského nekomunistického premiéra 

v postsovětském bloku v roce 1989 Tadeusze Mazowieckého, sledovala také konec 

„guláńového komunismu“ a odstup maďarské vlády Károlyho Grósze. Hromadné úniky 

z Německé demokratické republiky a sametová revoluce v Československu nakonec 

zaktivizovaly také Rumuny a Bulhary
21

.        

 

Obr 2: Transformační vlna, která zasáhla střední a východní Evropu v roce 1989 

 

 

 

 

 

Ačkoliv státy začaly demokratizační procesy téměř ve stejnou dobu, postup 

demokratizace, tedy zavedení systému demokratického, myńleno takového, který 

uznává základní lidská a politická práva, následován svobodnými volbami nové vlády a 

konečného ustálení demokratického uspořádání, nebyl u vńech těchto států stejný. 

Jacques Rupnik byl jedním z těch, kteří zkoumali, proč se státy bývalého Východního 

bloku rozvíjely v  rozdílných podmínkách. Proč se z některých postkomunistických 

zemí staly demokratické země a z jiných despotické diktatury.  

Podle Rupnika nelze definovat jednoznačné příčiny, přesto má hlavní význam to, 

jak hluboce a jakým způsobem komunismus dělil společnost. Zatímco v Rumunsku, 

Bulharsku nebo Albánii se po druhé světové válce pevně usadil totalitní systém, 

v Polsku, Maďarsku nebo Československu uņ v polovině 50. let minulého století začal 

proces reforem a adaptace. Existence disidentských hnutí nakonec vedla ke vzniku 

alternativních politických elit schopných po zhroucení komunismu převzít moc. 

V zemích, kde vńak byla jakákoliv opoziční činnost krutě potlačována, nemohl takovýto 

proces nastat a první svobodné volby větńinou vyhráli bývalí komunisté
22

. V Polsku 

navíc existovaly skupiny lidí schopných vytvářet média, a také proto se Polsko stalo 

                                                 
21

 DOBEK-OSTROWSKA, Bogusława, et al. Transformacja systemów medialnych w krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. 1. wyd. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

2002. s.15. 
22

 Jacques Rupnik (2000): Landschaft nach der Schlacht. Zu einer Typologie der post-kommunistischen 

Ubergange, Transit-Europaische Revue (18) str. 54-66 – překlad Katharina Hadamik. 
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zemí, která transformační lavinu spustila. Charles Gati v polovině 90. let minulého 

století hodnotil demokratizační úspěchy jednotlivých zemí a rozdělil je do tří kategorií: 

 

 Obr 3: V polovině 90. let vznikl seznam, který hodnotil transformační procesy 

v jednotlivých zemích. Charles Gati v roce 1996 rozdělil postkomunistické země do tří 

úrovní: 

 

Zdroj: Charles Gati, 1996    

 

     

1.1 Situace na trhu tištěných médií 

 

Pro uņivatele médií v Polsku byla situace na počátku 90. let minulého století 

velmi nepřehledná. Lidé museli měnit svoje dlouholeté návyky v přístupu k novým 

mediálním produktům a to se projevovalo ztrátou zájmu o tituly z dob minulých a 

zároveň nezájem o časopisy a noviny nové (s výjimkou deníku Gazeta Wyborcza)
23

. 

Polská společnost hledala své místo v novém prostředí a to se projevilo i ve vztahu 

k médiím.  

Jedním z prvních zahraničních investorů, kteří na polském mediálním trhu 

investovali, byl francouzský mediální magnát Robert Hersant. Ten nejprve získal 

významný polský deník Rzeczpospolita (Republika), který prodal v roce 1996 a měl 

podíly také v osmi dalńích denících. Tyto tituly tvořily základy budoucího polského 

„Hersantova Impéria“
24

. Trh tińtěných médií se velmi obohatil i přesto, ņe náklady 

deníků neustále klesaly. Jeńtě za totalitního reņimu v roce 1988 náklad deníků činil 7,82 

                                                 
23

 FILAS, Ryszard. Dziesięć lat przemian mediow masowych w Polsce (1989-1999). Zeszyty 

Prasoznawcze. 1999, nr. 1-2 (157-158), s.39. 
24

 Tamtéņ, Říkalo se mu „poņírač novin“ (gazetojad, le papivore). 
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milionů exemplářů, o deset let později uņ to bylo o 57% méně, tedy 4,43 milionů. 

Naopak o 146% vzrostly náklady časopisů ze 46,82 na 68,43 milionů exemplářů
25

. 

 Podle Pawła Filase bylo období mezi léty 1991–1993 krátkým obdobím oņivení 

na trhu novin a časopisů, zatímco od roku 1994 se stále více rozevíraly nůņky mezi 

trhem novinovým (který upadal) a časopiseckým (který rostl ročně o 163-169% ročně). 

Poláci, kteří se tradičně orientovali lépe na novinovém trhu a četli více deníky neņ 

týdeníky, pozitivně zareagovali na politiku vydavatelů a začali se orientovat na odběr 

časopisů. V roce 1997 vńak začal být trh přesycen a následoval pokles také na trhu 

časopiseckém (viz příloha)
26

. 

 

 

1.2 Situace na trhu elektronických médií 

 

Do roku 1989 existovaly na polském audiovizuálním trhu čtyři kanály Polského 

rádia (přičemņ nejprogresivnějńím byla „Trójka“ – pozn. autor) a dva kanály polské 

státní televize TVP. V roce 1990 vznikla první státem nekontrolovaná televizní stanice 

TV Echo, která získala dočasné povolení vysílat. Na televizním trhu se začaly objevovat 

pirátské stanice. Jako první vysílaly SKY-Orunie z Gdaňsku (1989), TV Lublaň (1990) a 

TV Morze (1991). To vńe byly stanice pouze s lokální působností, první stanice s ńirńím 

dosahem byla Tele-3 (TV Katowice). I kdyņ nové televize postupně vznikaly, jejich 

nedostatek a kvalita nemohla novou svobodnou společnost uspokojit. V první polovině 

90. let dvacátého století je tak zaznamenán obrovský zájem o satelitní televize a 

videopřehrávače
27

.  

První nezávislou rádiovou stanicí (rok 1989) bylo katolické rádio z města 

Zbrosza Duża. Začaly vysílat také první komerční stanice, mezi nimi legální krakovské 

rádio FUN (v současné době RMF FM) a pirátské rádio Alex ze Zakopaného. Postupně 

začaly nekontrolovatelně vznikat desítky soukromých rozhlasových stanic, které 

vysílaly buď legálně (ale bez licence), nebo pirátsky na často náhodně vybraných 

frekvencích. To později způsobilo hlavně ve větńích městech problém, protoņe na VKV 

                                                 
25

 Rocznica Statystycznego GUS (Główny Urząd Statystyczny) - 1989-1998. 
26

 Tamtéņ. 
27

 FILAS, Robert. Ódbior mediów masowych w Polsce u progu lat dziewięćdziesiątych.. Zeszyty 

Prasoznawcze. 1991, nr. 3-4, s. 121-132. 
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(polsky UKV) začalo být velmi těsno a stanice se začaly překrývat. Podobná situace, i 

kdyņ v menńím měřítku, nastala také u vysílání televizních stanic.  

Nepřehledná situace se začala stabilizovat 29. prosince 1992 po přijetí nového 

zákona o rádiu a televizi (Ustawa o Radiofonii i Telewizji). Nahradil do té doby platný 

zákon z roku 1960 (Ustawa o Komiteci do Spraw Radia i Telewizji), podle kterého měl 

stát monopol na vytváření a publikování veńkerých programů. Podle nového zákona 

vznikl orgán Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (Krajowa Rada Radiofonii i 

Telewizji – zkráceně KRRiT). Rada měla stát na stráņí svobody slova v rádiu i televizi, 

hlídat nezávislost vysílatelů a zajińťovat otevřený a pluralistický charakter rádiového a 

televizního vysílání
28

. Radu tvoří devět členů (čtyři jmenuje Sejm, dva senát a tři 

prezident) volených na ńest let. Prvním předsedou KRRiT se stal Marek Markiewicz. 

Následovala stabilizace po prvním tzv. procese přidělování koncesí (I. Koncesyjny 

proces).  

 

 

Obr 4: Transformaci elektronických médií v Polsku lze rozdělit do několika fází (Filas 

1999) 

 

     

 

                                                 
28

 Matlak Andrzej: Nowa Polska Ustawa o Radiofonii i Telewizji. In: Zeszyty Prasoznawcze Nr. 1-2 

(133) 1993, PL ISSN 0555-0025, Krakow, str.5-11. 
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2. Historie a současnost rádia Maryja 

 

Prvním katolickou rozhlasovou stanicí na světě bylo rádio Vatikán, které začalo 

pravidelně vysílat v roce 1931. V současné době rádio Vatikán vysílá v 37 jazycích. 

Polská jazyková verze existuje od roku 1938
29

. Stanice nebyla pouze jediným zdrojem 

informací o činnosti papeņe a Svaté stolice, ale také zdrojem informací o polské 

katolické církvi, které komunistická vláda vyhlásila otevřenou válku. Církev dlouhá léta 

nemohla vydávat vlastní médium. V meziválečném období polská církev moņnosti 

mediace nevyuņila a z technických důvodů mohla vyuņít jen těņko a v  poměrech Polské 

lidové republiky jí bránily důvody politické.  

Situace se vńak změnila 17. května 1989, kdy byla přijata právní regulace 

týkající se vztahů stát-církev, která umoņnila vstup církve na mediální trh. Církvi se tak 

naskytla moņnost zakládat rádiové stanice. První z nich, a vůbec první katolická 

nezávislá rádiová stanice na celém území Polska a vlastně celého Východního bloku, 

byla malá stanice z města Zbrosza Duża. K rozvoji katolických médií přispělo také 

vyjádření papeņe Jana Pavla II., který prohlásil, ņe právě „díky prostředkům masové 

komunikace lidé navazují kontakt s jinými lidmi i událostmi, získávají tak svůj názor na 

svět, ve kterém žijí a také pochopení smyslu svého života“
30

.  

Po roce 1989 začaly na polském území spontánně vznikat soukromé katolické 

rádiové stanice, větńinou svázané s  řády nebo regionálními diecézemi. První z nich 

byly zaloņeny ve městech Płock, Lipiny nebo Čenstochová. V roce 1991, začalo vysílat 

rádio Maryja s podtitulem „Katolický hlas ve tvém domě”
31

. Postupně si začalo získávat 

posluchače a posluchačky a rozńiřovat své pole působnosti skrze jiná média a do 

různých dalńích společenských odvětví. Vznikl tak mediální konglomerát rádia Maryja, 

nebo lépe řečeno konglomerát otce ředitele (Ojca dyrektora) Tadeusze Rydzyka. Ten 

obsahuje kromě radiostanice také noviny, televizní stanici, vysokou ńkolu se zaměřením 

na masmédia, náboņenská hnutí a dalńí instituce (podrobněji popsané v kapitole 2.3).  

Na světě existuje několik desítek stanic stejného názvu, sdruņující se pod jednou 

Světovou organizací rodiny rádií Maria (World Family of Radio Maria). V dubnu 2009 

do ní patřilo celkem 44 stanic. Zvláńtností je, ņe samotné polské rádio Maryja od roku 

                                                 
29

 Radio Watykańskie [online]. [2009] [cit. 2009-03-02].  
30

 KOZŁOWSKI, Ryszard. Media współczesnym areopagiem – propozycja Jana Pawla II. Studia 

Medioznawcze. 2005. 
31

 JEDRZEJEWSKI, Stanisław. Radio w komunikacji społecznej.  Warszawa : Profi – Press, 2003. s. 92. 
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2002 do této organizace nepatří. Světová organizace totiņ proti polské stanici 

protestovala, kvůli nedodrņování zásady neangaņování se do politiky, coņ je v těchto 

stanicích převáņně modlitebního charakteru pravidlem – a proto byla vyloučena.  

 

2.1 Historie rádia Maryja 

 

Rádio bylo zaloņeno otcem Tadeuszem Rydzykem, knězem řádu 

redemptoristů
32

, který před rokem 1989 působil ve stejnojmenném rádiu v Německu. 

Rydzyk stanici zaloņil po schválení zákona o garanci svobody náboņenského vyznání. 

První vysílání se uskutečnilo 8. prosince 1991. Na počátku stanice působila pouze 

v oblastech Toruně a Bydhońtě. Otec Rydzyk se snaņil vliv rádia rozńířit. Při prvním 

přidělování koncesí (Pierwszy proces koncesyjny) vńak nepoņádal o celoplońnou licenci, 

ale o přidělení licence na 117 malých lokálních stanic. Inspiroval se tak úspěńným 

modelem, který realizoval zakladatel italského katolického rádia Maria v Itálii
33

, kněz 

Maria Galbiati. Ten v roce 1983 umístil první vysílač na střechu své farnosti ve městě 

Erba. Postupně byly vysílače nainstalovány na jednotlivých věņích kostela v kaņdém 

městě v okolí. V roce 1987 poté vzniklo samostatně fungující italské rádio Maria
34

.  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále KRRiT) vńak neměla technické 

moņnosti udělit otci Rydzykovi tolik frekvencí, kolik poņadoval. Otec Rydzyk 

v průběhu tohoto prvního přidělování koncesí „vyhlásil KRRiT válku“. Posluchači a 

posluchačky se za přidělení licence modlili nejen na vlnách rádia, ale také hromadně 

v kostelech uņ týdny před konečným rozhodnutím Rady. Sám otec Rydzyk navńtěvoval 

pravidelné schůzky KRRiT s velkou kopií obrazu ikony Panny Marie Boņské Fátimské 

a s kufrem plným peněz a cenností, tvrdíc, ņe jde o příspěvky věrných. Takovýmto 

způsobem chtěl finančně garantovat projekt
35

. Rydzykovi příznivci poslali do KRRiT 

přes 50 000 dopisů, ve kterých se domáhali licence pro rádio Maryja
36

. Členové KRRiT 

                                                 
32

 Redemptoristé začali působit v jiņní Itálii na počátku 18. století. Katolický řád zaloņil Alfons Maria de 

Liguori. V roce 1732 přijali název Misijní shromáņdění nejsvětějńího Vykupitele (Congregatio 

Sanctissimi Redemptoris). Nejprve se soustředili na pomoc chudým a opuńtěným lidem v oblastech 

odlehlých od velkých měst a poté aņ na misijní činnost.  
33

 POTKAJ, Tomasz, PISKAłA, Konrad. W imię ojca : Fenomen Tadeusza Rydzyka. Warszawa : Axel 

Springer Polska , 2007.  s. 74-75. 
34

 The World Family of Radio Maria [online]. [2009] [cit. 2009-05-01]. 
35

 K. Pokorna-Ignatowicz – Antyunijne imperium ojca Rydzyka. Od Radia Maryja do Telewizji Trwam. 

Studia Medioznawcze, nr.5(15) 2003, str. 194. 
36

 Modlitwy koncesyjne . Gazeta Wyborcza. 10.2.1994, nr. 34, s. 2. 
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byli stoupenci rádia veřejně osočováni z nepřátelství vůči církvi. Člen KRRiT Ryszard 

Miazek nevydrņel tento tlak a z členství na nátlak posluchačů rádia Maryja rezignoval.  

Nakonec rádio získalo v červnu 1994 60 frekvencí a celoplońnou licenci. Ta 

zajińťovala rádiu pokrytí 80% polského území. Kromě rádia Maryja dostaly celoplońnou 

licenci také rádio RMF a rádio Zet. Po druhém přidělování koncesí v roce 1996 rádio 

disponovalo uņ 107 frekvencemi (z toho 34 bylo velmi silných)
37

. V té době byly 

provedeny také první průzkumy poslechovosti stanice, ze kterých vyplynulo, ņe více 

neņ polovinu vńech posluchačů rádia Maryja tvoří ņeny starńí 60 let.  

Rádio funguje jako církevní právnická osoba a vlastnicky náleņí římskokatolické 

církvi. V době psaní této práce vysílá na základě licence Nr 003/P 2001-R ze dne 21. 

června 2001 udělené řádu Varńavského Misijního shromáņdění nejsvětějńího Vykupitele 

(Warszawskie Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela), neboli redemptoristům. Tento 

řád podle kanonického práva podléhá přímo papeņi
38

. V dokumentech předloņených 

KRRiT před prvním koncesionářským procesem je otec Tadeusz Rydzyk veden jako 

„jednočlenný dozorčí orgán, jednočlenný správní orgán a jednočlenný kontrolní orgán 

rádia Maryja.“ Podle polského zákona o rádiovém a televizním vysílání z 29. prosince 

1992 je rádio Maryja tzv. veřejným vysilatelem (nadawcem spolecznym). Tento pojem 

se v českém prostředí nejvíce podobá termínu „rádio veřejné sluņby”. Existují zde vńak 

jisté rozdíly. Podle polského zákona o rozhlasovém a televizním vysílání
39

: 

 

§ 4 (1) vysílatel je osoba, která tvoří nebo sestavuje programy a rozńiřuje je nebo předává jiným osobám 

s cílem jejich ńíření v celku a beze změn. 

§ 4 (1a) veřejný vysílatel je vysílatel, jehoņ program ńíří výchovnou a vzdělávací charitativní činnost, 

respektuje systém křesťanských hodnot a za záladní přijímá univerzální zásady etiky a směřuje k 

upevňování národní identity 

 v jehoņ programu nejsou rozńířené pořady ani jiná sdělení, o kterých hovoří v Par. 5, odst. 18,      

 který nevysílá reklamu, prodej nebo sponzorované pořady či jiné sponzorské sdělení, 

 který nepobírá poplatky z důvodu ńíření nebo přijímání jeho programu, 

 

§ 18 (4) Zakázáno je ńíření pořadů nebo jiných sdělení ohroņující fyzický, psychický nebo morální rozvoj 

nezletilých, zvláńtě obsahujících pornografický obsah nebo zbytečně exponované násilí. 

§ 18 (5) Pořady nebo jiná sdělení obsahující části, které mohou mít negativní vliv na správný fyzický, 

psychický nebo morální rozvoj nezletilých, jiné neņ ty o kterých se hovoří v zákoně 4, mohou být ńířeny 

výhradně mezi 23 a 6 hodinou. 

 

                                                 
37

 POTKAJ, Tomasz, PISKAłA, Konrad. W imię ojca : Fenomen Tadeusza Rydzyka. Warszawa : Axel 

Springer Polska , 2007.  s. 90. 
38

 The Apostolic Life of Redemptorists : CONSTITUTIONS of the Congregation of the Most Holy 

Redeemer [online]. - [cit. 2009-05-01].  
39

 Dziennik Ustaw [online]. 2000-2009 [cit. 2009-05-01].  Zákon podle polského označení DzURP, 1993 

nr. 7, 34 a DzURP 1997 nr. 78. 
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V návrhu zákona byla také moņnost vysílání reklam, ale tento návrh byl později 

odstraněn. Bude-li proto některé takto definované médium vysílat reklamu, hrozí mu 

odebrání licence nebo odebrání výjimky z neplacení licenčních poplatků, jejichņ výńe se 

pohybuje u celostátních stanic aņ do milionu zlotých. Na správnost vysílání dohlíņí 

KRRiT, která můņe provádět kontroly dodrņování vysílacích předpisů. Do konce roku 

2008 bylo Rádio Maryja jedinou veřejnou stanicí, jeņ byla Radou kotnrolována  

Rádio Maryja je jediným veřejným vysílatelem, který působí celoplońně. 

Financováno je částečně z příspěvků posluchačů, kteří peníze posílají na účet stanice, a 

částečně z veřejných sbírek, které jsou stanicí vyhlańovány. Podle otce Rydzyka 

přesahují měsíční náklady spojené s vysíláním stanice dva miliony zlotých. Tento údaj, 

který pochází z vysílání 12. října 2003, vńak není moņné ověřit, neboť stanice své 

výsledky hospodaření nezveřejňuje, protoņe jí to zákon neukládá. Existuje pouze zpráva 

rádia adresována KRRiT z roku 2001, která bez větńích podrobností uvádí, ņe roční 

výdaje a zisky stanice jsou shodně 16 milionů zlotých a rádio tak má vyrovnaný 

rozpočet
40

.   

 

2.2 Otec Rydzyk 

 

Pro pochopení ideologie celého konglomerátu rádia Maryja je třeba seznámení s 

osobností otce Rydzyka. O jeho ņivotě vńak neexistuje mnoho ověřených informací. 

Údaje uvedené v této kapitole proto pocházejí (není-li uvedeno jinak) převáņně z knihy 

novinářů týdeníku Newsweek Tomasze Potkaje a Karola Piskaly s názvem W imię ojca: 

Fenomen Tadeusza Rydzyka (Ve jménu otce: Fenomén Tadeusze Rydzyka), která se 

ņivotem otce Rydzyka zabývá
41

.  

Tadeusz Rydzyk se narodil 3. května 1945, v den svátku Matky Boņí, Královny 

Polska. Měl čtyři bratry a sestru. Dětství strávil v Olkuszi, v dělnické čtvrti Ráj 

přiléhající k továrně Emalia
42

. Podle jedné z teorií byla matka Rydzyka vdovou. Její 

muņ Frantińek zemřel v koncentračním táboře Dachau nebo Auschwitz
43

. Údajně 

                                                 
40

 GASIOROWSKI, Daniel. Historia Imperium Ojca Rydzyka. Money.pl [online]. 2006 [cit. 2006-03-14].  
41

 POTKAJ, Tomasz, PISKAłA, Konrad. W imię ojca : Fenomen Tadeusza Rydzyka. Warszawa : Axel 

Springer Polska , 2007. – autoři shromaņďovali informace dostupné z masových médií, výroky otce 

Rydzyka pocházejí z vysílání rádia Maryja nebo z článků v deníku Nasz Dziennik. 
42

 Industriální komplex továrny Emalia byl svou strukturou unikátní v celé Evropě. Reņisér Steven 

Spielberg zde točil film Schindlerův seznam. Továrna byla rozebrána v roce 1996, na 99. výročí zaloņení.  
43

 LIZUT, Mikołaj. Ojciec dyrektor i tajemnice rodziny. Gazeta Wyborcza. 2002 [cit. 2002-11-25]. 
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pověřil svého spoluvězně Bronislava, aby se ujal jeho rodiny, přeņije-li. Tato teorie byla 

později odmítnuta. Podle záznamů z koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, 

skutečně osoba jménem Frantińek Rydzyk, pocházející z okolí Olkusze, v táboře 

zemřela, jenņe 21. srpna 1941.  

Po válce si matka nańla druhého partnera. Zplodila s ním dvě děti, které dostaly 

příjmení Rydzyk, ale jako vdova se podle katolických zvyklostí za svého druha nemohla 

provdat. To později, v  akademickém roce 1970–71, zkomplikovalo Tadeuszi situaci, 

kdyņ kvůli nevyřeńeným rodinným vztahům nemohl získat vńechna potřebná svěcení na 

kaplana. Tato svěcení získal aņ po otčímově smrti v roce 1972. 

 Uņ od mládí si Tadeusz pěstoval vřelý vztah k víře. O výchově matky uvedl: 

„Rodiče těžce pracovali a my jsme dbali o pořádek v domě. Materiálně jsme žili velmi 

skromně. Rodiče nás učili pracovitosti a šetrnosti. Díky Bohu – neměli jsme televizi. 

Matka nás večer k sobě přivinula a povídala o Ježíši. V našem domě byl Bůh vždy na 

prvním místě“
44

. Uņ jako malý kluk chodíval do ńkoly kolem kostela. Jednou byl 

místním prelátem poņádán, aby si kostel prohlédl. Ten mu řekl: „Zde bydlí Ježíš. 

Zapamatuj si: Pokaždé, když půjdeš kolem, musíš vejít dovnitř a pozdravit ho.“ Tadeusz 

byl pokřtěn v kostele sv. Andrzeje
45

. Zde v roce 1953 přijal své první svaté přijímání. 

Dalńí cesta Tadeusze Rydzyka vedla k redemptoristům. V roce 1959 nadobro opustil 

Olkusz. Chtěl se stát misionářem. Lákala ho vyprávění mnichů o dalekých zemích – 

převáņně Africe a Jiņní Americe.  

Redemptoristé byli v Polsku 60. let minulého století vystaveni represím ze strany 

komunistické moci, stejně jako jiné křesťanské řády. Byl jim zabavován majetek, kněņí 

i mnińi byli zatýkáni a to i přesto, ņe se kláńtery těńily podpoře místních obyvatel. 

V roce 1961 dońlo ke krvavému střetu mezi ozbrojenými komunistickými sloņkami a 

mnichy z kláńtera v Toruni. Mnińi z vedení kláńtera byli zatčeni a odsouzeni, někteří aņ 

k pěti resp. osmi letům vězení.  

Pět let dostal také budoucí učitel Rydzyka, otec Jerzy Galiński, který byl později 

významnou osobností spojenou s rádiem Maryja, aby následně proti Rydzykovi ostře 

vystoupil. Rydzyk se s Galińskim setkal uņ na studiích v kláńteře v Braniewie v roce 

1963. Rydzyk tehdy náročnou výuku nezvládal a hrozilo mu propuńtění. Část mnichů se 

                                                 
44
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za něj ale postavila s tvrzením „k čemu je knězi matematika“. Rydzyk nakonec zůstal, 

ostatní mnichy přesvědčila jeho „poslušnost, snaha a uctivost“
46

. 

Po maturitě byl Rydzyk poslán na dalńí studia do Tuchowa, Sczieczinku a 

nakonec do Toruni. Ta byla na konci ńedesátých let intelektuálním a opozičním 

centrem. Na tamní univerzitě Mikuláńe Koperníka vznikala demokratická opozice, ve 

které působil  charizmatický jezuita Wladyslaw Woloszyn
47

 a mnoho dalńích známých 

polských intelektuálů. Vznikaly diskusní skupiny, oblíbená platforma k ńíření 

svobodných názorů. Obvykle fungovaly tak, ņe po mńi se utvářely skupiny, které 

odcházely diskutovat do sklepních prostor kostelů, kláńterů, do poslucháren na 

univerzitu nebo do soukromých domů či bytů. Jak jiņ bylo řečeno, v roce 1971 se 

Tadeusz stal knězem a skončil magisterská studia. Téma jeho diplomové práce se týkalo 

interpretace zázraků.  

Jednou z aktivit otce Rydzyka po studiích byla snaha zaloņit rockovou 

křesťanskou kapelu. Souviselo to s fenoménem tzv. bigbítových mńí
48

. V roce 1965 

skupina muzikantů z Podkowy Leśnej poprvé zahrála během večerní Mńe Svaté před 

oltářem na elektrické kytary. Později vznikaly přímo rockové mńe. Nejznámějńí 

rockovou mńí v Polsku se stala „Pan Przyjacielem Moim“ autorky Katarzyny 

Gaertner
49

. Otec Rydzyk se stal manaņerem kapely a spoluorganizátorem Sacrosongu, 

hudební přehlídky zaloņené v roce 1968 kardinálem Karolem Wojtylou. Myńlenkou 

festivalu bylo spojit a sjednotit pod hlavičkou církve mladé světské obyvatelstvo. 

Sacrosong se stal populárním, například v roce 1976 uņ na něm vystupovalo na 1700 

hudebníků. Přes toto formální uvolnění byli vńak redemptoristé dále pod dohledem tajné 

sluņby. Do řádu se infiltrovalo několik ńpiónů. Zmínka o otci Rydzykovi se 

v záznamech Státní bezpečnosti objevila pouze jednou, právě v souvislosti s konáním 

festivalu Sacrosong v roce 1973 v Toruni.  

Dalńím pracovním místem otce Rydzyka byl Krakov, kam odjel v roce 1983. 

Odtud začal organizovat společné náboņenské poutě mladých duchovně zaloņených lidí 

do západní Evropy, nejčastěji do Francie, Německa, Itálie nebo Velké Británie. V roce 

1985 Rydzyk vycestoval do Indie a o rok později, 24. září 1986 se setkal v Římě 

                                                 
46

 POTKAJ, Tomasz, PISKAłA, Konrad. W imię ojca : Fenomen Tadeusza Rydzyka. Warszawa : Axel 

Springer Polska , 2007.  str. 32. 
47

 (*1929) V roce 1940 byl s rodinou poslán na Sibiř, po válce vstoupil do jezuitského řádu. V období 

1963-1980 organizoval v Toruni nejen náboņenské, ale také společenské, ekonomické, sociologické, 

historické a literární přednáńky. Mezi jeho studenty patřil i první nekomunistický premiér země Tadeusz 

Mazowiecki. (Zdroj: Honory dla jezuity. Gazeta Wyborcza. 2003.) 
48

 ROGOWIECKI, Roman. Msza na gitarę. Wprost.pl [online]. 2000, rocz. 32, nr. 923. 
49

 Pan Przyjacielem Moim - Bożonarodzeniowa Msza Beatowa [online]. 1998-2009 [cit. 2009-05-01].  
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s papeņem Janem Pavlem II. Během mńe v kapli Sv. Petra napsal na kus papíru: 

„Skupina intelektuálů z Krakova by se ráda setkala se Svatým otcem.“ List předal 

kardinálu Stanislawu Dziwiszovi, pravé ruce papeņe Jana Pavla II. Setkání a rozhovor 

s papeņem výrazně ovlivnilo dalńí směrování otce Rydzyka. O setkání v soukromé 

papeņově knihovně si poznamenal: „A takhle vzniklo rádio Maryja. V soukromé 

knihovně Svatého otce, po mši svaté v soukromé papežské kapli“
50

.  

Během skupinových výjezdů do zahraničí otec Rydzyk velmi hlídal, aby někdo 

z účastníků nezůstal za hranicemi. Za celou dobu výjezdů zůstala za hranicí pouze 

jediná osoba. Byl to sám otec Rydzyk. Pro neshody s ostatními členy krakovského řádu 

se v roce 1986 nevrátil z pouti do Říma. Těsně před hranicemi s Československem 

opustil autobus s poutníky. Jako oficiální důvod uvedl tříměsíční jazykový kurz ve 

Vídni. Podle očitého svědka otec Rydzyk vńak hovořil o strachu z tajné bezpečnosti 

(SB), o tom, ņe má být přeloņen zpět do Toruně, byl také přesvědčen, ņe je sledován, 

coņ ale nebylo nikdy dokázáno
51

.  

Rydzyk se na půl roku ztratil a hrozilo mu suspendování z kláńtera. Nakonec se 

usídlil v Německu při Polské katolické misii v Mnichově, kde byl známý tábor pro 

uprchlíky z Polské lidové republiky. Kromě základních ņivotních potřeb zde emigranti 

mohli vyuņívat například sluņeb lékaře, právníka nebo mohli obdrņet peněņní příspěvek. 

Ņivot v exilu na Rydzyka zapůsobil velmi silně a převáņně negativně. Tváří v tvář se 

setkal s různými podobami svobody, které označoval za „kult satana“. Za hlavní cíl si 

pak uloņil bránit Polsko před těmito zhoubnými vlivy, předevńím před zavrņením 

kostela, církve, Svatého otce nebo Panny Marie. 

 Během svého exilu v Německu otec Rydzyk hovořil o tom, ņe chce pronikat 

k lidem v masovém měřítku a ņe je chce měnit. Přesídlil proto do ņenského kláńtera 

německých sester v Oberstaufenu, kde byl kaplanem a zabýval se  také obchodem s 

ojetými automobily, které se prodávaly z Německa do Polska
52

. Začal spolupracovat 

s rádiem Svobodná Evropa, kde byl zodpovědný za přenos nedělních mńí polským 

posluchačům. Později se mohl seznámit s fungováním německého katolického rádia 

Maria (později přejmenováno na rádio Toreb), které vysílalo z města Balderschwang a 
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 Měsíčník Echo Medziugorie, r. 1991, číslo neznámé. 
51

 POTKAJ, Tomasz, PISKAłA, Konrad. W imię ojca : Fenomen Tadeusza Rydzyka. Warszawa : Axel 

Springer Polska , 2007.  str. 62. 
52

 Dokumentární film Imperium ksieza (Ojca) Rydzyka, Reņisér: Jerzy Morawski, Agencja Filmowa dla 

Programu 1 TVP S.A., 2002.  
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kromě náboņenského programu se angaņovalo v politice, coņ se setkalo s velmi 

negativní reakcí ze strany německé církve. Vedlo to aņ k ukončení vysílání stanice
53

. 

 Podle původních plánů chtěl Rydzyk zaloņit rádio v Krakově. Za léta v exilu se 

vńak tamnímu prostředí odcizil a nedokázal najít dostatek vhodných spolupracovníků, 

kteří by mu se zaloņením stanice pomohli. Jeńtě před zaloņením rádia se od roku 1989 

věnoval vydávání polské mutace katolického měsíčníku Echo Medjugorie a začal 

pravidelně dojíņdět do Polska. Působil jako průvodce německých zájezdů po Krakově. 

V roce 1990 měl v plánu zaloņit vydavatelství. Nakonec se ale spojil s představeným 

řádu redemptoristů v Polsku Leszkem Gajdou a zaloņil rádio.         

 

2.3 Konglomerát rádia Maryja  

 

O rádiu nelze hovořit, nezmíníme-li se také o dalńích institucích, které jsou se 

stanicí svázány. Otec Rydzyk prohlásil: „Můžeme postavit spousty kostelů. Ale jestli 

nebudeme mít vlastní média, ty kostely zůstanou prázdné“
54

. Odborníci tyto média a 

instituce označují hyperonymem konglomerát rádia Maryja, novináři uņívají spíńe 

termín impérium
55

. Mezi příznivci a posluchači se rozńířil název Rodina rádia Maryja, 

který je taktéņ vyuņíván jako marketingový postup. Kolik posluchačů a posluchaček, 

čtenářek a čtenářů, diváků a divaček či různých sympatizantů a donorů tento 

konglomerát má, není moņné jednoznačně určit. Nejstřízlivějńí odhady hovoří 

minimálně o 1,4 milionu Poláků, nejoptimističtějńí potom aņ o ńesti milionech
56

. Kolem 

rádia Maryja vyvstalo desítky institucí, na které má přímý vliv otec Rydzyk a které 

deklarují ideovou jednotnost. Jde o média, vydavatelství, knihkupectví, nadace, fondy, 

spolky, hnutí, ńkoly nebo vzdělávací střediska. Sami posluchači (nebo příznivci) potom 

stanici a přidruņené instituce podporují. Pravidelně se za ní modlí, posílají finanční 

příspěvky, podnikají cesty na setkání hnutí Rodiny rádia Maryja, organizují společné 

náboņenské poutě nebo vytvářejí regionální a lokální struktury.   
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 GASIOROWSKI, Daniel. Historia Imperium Ojca Rydzyka. Money.pl [online]. 2006 [cit. 2006-03-14]. 
54

 POTKAJ, Tomasz, PISKAłA, Konrad. W imię ojca : Fenomen Tadeusza Rydzyka. Warszawa : Axel 

Springer Polska , 2007.  str. 113. 
55

 Termín „konglomerát“ pouņila např. Bobrowska (2008) nebo Migas (2005), zatímco termín 

„imperium“ lze vyčíst z médií jako Gazeta Wyborcza (30.8.2007) nebo Rzeczpospolita (8.1.2009) apod. 
56

 BOBROWSKA, Ewa. Obrazowanie społeczeństwa w mediach : Analiza radiomaryjnego dyskursu. 

Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.  s.47. 
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Obr 5: Hierarchie konglomerátu rádia Maryja  

 

Zdroj: MIGAS, Pawel. Konglomerat medialny Radia Maryja. Zeszyty Prasoznawcze. 

2005, nr. 1-2 (181-182), s. 33-50. – upraveno autorem. 

 

 

2.3.1 Nadace Lux Veritatis 

 

Největńí a nejaktivnějńí nadací konglomerátu je nadace Lux Veritatis (Světlo 

Pravdy). Nadace byla zaloņena jako „světská“ v květnu 1998 ve Vratislavi třemi knězi – 

Janem Królem, Stanisławem Kwiatkowskim a Tadeuszem Rydzykem. Předsedou se stal 

otec  Rydzyk. Původně se nadace zabývala produkcí dokumentárních a výročních filmů 

(např. o Janu Pawlu II.). Podle vlastního prohláńení nadace slouņí k „šíření morálních 

zásad založených na křesťanském Desateru v prostředcích masové komunikace, 
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rozšiřování polské kultury spojené s křesťanstvím a ke sjednocování center studijních, 

vědeckých a novinářských v duchu křesťanských hodnot“
57

. 

V současné době mezi instituce a média kontrolované touto nadací patří Vyńńí 

ńkola společenské a mediální kultury v Toruni, televizní stanice zaměřená na 

katolického diváka TV TRWAM, narodně-katolický celostátní deník Nasz Dziennik a 

pod kontrolou nadace jsou prováděny geologické průzkumy geotermálních zřídel na 

území Toruně. Těmto institucím a médiím se věnují následující podkapitoly. 

 

2.3.1.1 Vyšší škola společenské a mediální kultury v Toruni  

 

V roce 2001 uvedla nadace Lux Veritatis do provozu Vyńńí ńkolu společenské a 

mediální kultury v Toruni (Wysża Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – 

dále WSKSiM). Jejím rektorem se stal otec Tadeusz Rydzyk. Od akademického roku 

2006-07, kdy ńkola získala moņnost výuky magisterských oborů, byl vńak přinucen na 

svou funkci rezignovat, protoņe nemá dostatečné akademické vzdělání (v Polsku mohou 

funkci rektora zastávat pouze akademičtí pracovníci s titulem doktor nebo docent). Otec 

Rydzyk v říjnu 2006 formálně odstoupil, ale prakticky ńkolu vede dál pod titulem „otec 

Zakladatel“ (Ojciec Założyciel)
58

. Podle otce Rydzyka „myšlenka založit školu povstala 

z obav o budoucnost církve i polského národa, z obav před výchovou mladé generace 

Poláků. Kdo myslí na to, co se stane za rok - seje obilí. Kdo na to, co se stane za deset 

let – sází les. Ale kdo myslí daleko do budoucnosti – vychovává děti a mládež“
 59

.  

Ńkola vyučuje jak obory niņńího bakalářského stupně (v Polsku studium I. 

stupně) – ņurnalistiku a masovou komunikaci (Dziennikarstwo i Komunikacja 

społeczna), politologii (Politologia) a informatiku (Informatyka), tak vyńńího 

magisterského stupně (v Polsku studium II. stupně) – politologii (Politologia). 

Postgraduálně lze studovat ņurnalistiku (Dziennikarstwo), mezinárodní vztahy a 

diplomacii (Relacje międzynarodowe i Dyplomacja), zásady vyuņívání prostředků 

z unijních fondů (Zasady wykorzystywania funduszy unijních), počítačovou grafiku a 
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 Fundacja Lux Veritatis [online]. 2008 [cit. 2009-05-01].  
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 Akademičtí pracovníci v Polsku mají před jménem titul např. Prof. dr hab. Halina Brzoza (členka 

akademické rady ńkoly WSKSiM v Toruni). Otec Rydzyk, jehoņ jméno figuruje na první pozici v tomto 

seznamu uvedeném na internetové stránce ńkoly, nese titul Prof. WSKSiM Tadeusz Rydzyk (jeho titul je 

tedy stejný jako zkratka ńkoly – pozn. autor). 
59

 Radio Maryja [online]. 2006 [cit. 2009-05-01]. 
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multimediální techniky (Grafika komputerowa i Techniki multimediálně) a dalńí 

obory
60

.  

Na jaře 2005 byla postavena nová budova ńkoly a budova kolejí. Ty jsou 

odděleny na ņenskou a muņskou část. Televize TRWAM pravidelně vysílá reklamu na 

WSKSiM ve které vybízí ke studiu „nejdůležitějších oborů pro budoucnost vlasti.“     

 

2.3.1.2 Televize TV TRWAM 

 

V prosinci 2002 nadace Lux Veritatis zaņádala KRRiT o licenci k provozování 

satelitní televizní stanice. Od 10. června 2003 začala vysílat stanice TV TRWAM
61

 

zaměřena na křesťanského diváka. Náklady na spuńtění televize dosahovaly devíti 

milionu zlotých. Televizi lze naladit jak přes satelit, tak na internetu (viz příloha) a její 

program je utvářen ve spolupráci s deníkem Nasz Dziennik a s rádiem Maryja. Mnohé 

diskusní pořady, přenosy nebo modlitby vysílají obě elektronická média současně.  

Na počátku televize vysílala denně od 18:00 do 21:30 hod. a opakování druhý 

den od 9:00 hod. Od 18. října 2004 se vysílání rozńířilo: hlavní vysílací čas byl 16:00–

23:00 hod., od půlnoci do ńesté ráno se vysílá opakování pořadů (zaměřené na diváky 

v Severní Americe) a ráno od 8:00 se vysílá opakování pořadů z předchozího dne.  

Hlavní vysílání zahajuje zpravodajský blok, pokračuje hudební pořad a po něm 

jiņ pravidelný pořad, dle dne v týdnu: v pondělí film, ve středu dokumentární film, 

v úterky a čtvrtky pořad Kaleidoskop mladých (Kalejdoskop Młodych), v sobotu se 

vysílají Papeņské poutě (Pielgrzymki Papieskie) a v neděli Koncert přání (Koncert 

Życzeń). Pouze páteční pořady nemají pravidelnou formu. Kaņdý den se také vysílá 

servis agentury Reuters Svět v obrazech (Swiat w Obrazach), který ukazuje různé 

snímky jak současných, tak historických událostí. Následuje pořad pro děti a reportáņ.  

Od 18:00 běņí podvečerní blok – společný program televize a rádia Maryja 

Anděl Páně (Anioł Pański). Po skončení pořadu se vysílají zprávy a první část ņivého 

vysílání pořadu „Nedokončené rozhovory“ (Rozmowy Niedokończone) o kterých se píńe 

ve výzkumné části práce. Večerní vysílání pro děti běņí od 19:30 (větńinou animovaný 
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 Wysża Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu [online]. 2002-2007 [cit. 2009-05-01].  
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 K názvu stanice Otce Rydzyka inspiroval citát na podobizně panny Marie na Jasné Hoře. Ve znaku 

kolem podobizny je uvedeno heslo „Jsem, pamatuji, bdím“ a pod ní „Trvám“. Podle Migase (2005) vńak 

název televize můņe znamenat také „Telewizja Rydzyka Wielce Antyeuropejskie Medium“ (Televize 

Rydzyka - Velmi Antievropské Medium) nebo „Tadeusz Rydzyk Wielki Admirator Maryi“ (Tadeusz 

Rydzyk Velký Obdivovatel Marie), anebo jen „Tadeusz Rydzyk WAM“ (Vám).  
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seriál s náboņenskou tématikou) a je následován telefonickými modlitbami dětí v ņivém 

vysílání.  

Od 20:00 začíná hlavní večerní program vysílaný z varńavského studia. Blok 

začíná zpravodajskou relací, po ní následuje Růņencová modlitba (Różanec) a fejeton 

nebo komentář. Od 21:00 se vysílá přímý přenos Výzvy Jasnohorské (Apel Jasnogórski) 

z kaple na jednom z polských nejsvětějńích míst v Čenstochové na jihu země. Na kapli 

jsou namířeny nastálo připevněné televizní kamery. Poté následuje buď druhá část 

Nedokončených rozhovorů, nebo opakování odpoledních pořadů. Konají-li se nějaké 

náboņenské pouti nebo významné mńe, mají přednost před stálými pořady
62

.  

Televize TRWAM nemá status „veřejného dárce“ jako rádio Maryja, protoņe její 

vlastník nadace Lux Veritatis je nadací světskou. Otec Piotr Andrukiewicz z TV 

TRWAM k tomu uvedl: „Nejsme katolickou stanicí a ani jí být nechceme. Máme tu 

výhodu, že jsme nezávislí. Naše televize není katolická, ale chce být pro katolíky“
 63

. TV 

TRWAM je běņnou komerční stanicí, která můņe vysílat reklamu, ač to ve velké míře 

nedělá. Místo toho v určeném čase propaguje svá spřízněná média (rádio Maryja a Nasz 

Dziennik) a různé produkty nabízené nadacemi otce Rydzyka (kníņky, filmy apod.). 

Větńinu novinářů zaměstnaných v televizi tvoří absolventi Vyńńí ńkoly společenské a 

mediální kultury v Toruni (WSKSiM). 

 Podle otce Rydzyka televize vznikla, protoņe lidé touņili po vzniku takovéto 

platformy, a její zaloņení proto bylo pouze reakcí na četné prosby posluchačů rádia 

Maryja a čtenářů deníku Nasz Dziennik. Před samotným začátkem televizního vysílání 

se v polské společnosti rozhořela debata, zdali má takovýto televizní formát ńanci získat 

a hlavně udrņet si diváky. Například Katarzyna Pokorna-Ignatowicz z Jagellonské 

univerzity v Krakově před spuńtěním vysílání uvedla: „Každý třetí Polák řekl, že stanici 

bude sledovat. Ale později, až bude večer sedět před televizí nevím, zdali dá přednost 

programu několika komerčních stanic nebo přímému přenosu ze Mše Svaté 

či tříhodinových „Nedokončených rozhovorů“(…)“
 64

. Televize TRWAM se neobjevuje 

v ņádných průzkumech sledovanosti komerčních a satelitních stanic. Je to proto, ņe 

vysílá minimum reklamy, a tak není pro zadavatele reklamy zajímavá. Podle výzkumu 
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provedeného společností AGB Nielsen Media Research byla na začátku roku 2009 

sledovanost TV TRWAM 0,11%
65

. 

 

2.3.1.3 Deník Nasz Dziennik 

 

Nadace Lux Veritatis vydává od roku 1998 také noviny Nasz Dziennik (Náń 

Deník). Hlavní redakce deníku se nachází v kláńteře sester Loretánek v Rembertowie. 

Podle vyjádření redakce deník „vyzdvihuje témata dotýkající se společenských, 

kulturních, politických a náboženských otázek. Propaguje křesťanské hodnoty a 

dlouholeté polské tradice a kulturu. Předává informace, o kterých jiná média mlčí. 

Vysvětluje mechanismy, které jiní ukrývají“
66

. Podle Evy Bobrowské z Jagellonské 

Univerzity v Krakově je vńak Nasz Dziennik orientován antiliberálně. V politických a 

společenských otázkách navazuje na tradice romantismu, ve které hlavní místo zaujímá 

pojetí pospolitosti, chápané jako duchovně sjednocená komunita spojená myńlenkou 

bratrství a silnými vzájemnými vazbami
67

. Bobrowská na závěr své studie o deníku 

uvádí, ņe tento, „tak silně antikomunistický deník vyjadřuje utopická očekávání, že se 

podaří nastolit situaci, ve které společenský život bude regulovaný přes jasné, všemi 

sdílené a pochybnostmi nenapadnutelné zásady. Tím ale chystá vhodnou půdu pro 

nástup nebezpečných totalitárních režimů“
68

.  

Ńéfredaktorkou deníku je v době dokončení této práce  Ewa Sołowiej, která v 

této funkci působí uņ od vzniku deníku. Má také majoritní podíl ve firmě Spes, která 

deník vlastní. V letech 2007 a 2008  vznikl ideologický spor mezi ńéfredaktorkou a 

novináři o směrování deníku. To vyústilo v propuńtění velké části redakce (30 

redaktorů). Ńéfredaktorka poté začala zaměstnávat výhradně absolventy Vyńńí ńkoly 

společenské a mediální kultury v Toruni WSKSiM
69

.  

Nasz Dziennik je jediným celostátním deníkem v Polsku, který nepatří do 

organizace pro kontrolu distribuce tisku (Związek Kontroli Dystrybucji Prasy) a 

nezveřejňuje tak ņádné údaje o nákladu či prodejnosti. Podle Výzkumného centra 

mediálních studií na Jagellonské univerzitě v Krakově se náklad deníku pohybuje kolem 
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150 000 výtisků a remitendy se pohybují okolo 50 000 výtisků. Podle Pawla Migase 

můņe být náklad deníku aņ 300 000 kusů.  

I kdyņ je Nasz Dziennik oficiálně na rádiu Maryja nezávislý, otec Rydzyk byl 

jedním ze zakladatelů deníku a Ewa Sołowiej se stala jeho nejbliņńí spolupracovnicí
70

. 

V pořadu Přehled polského tisku na rádiu Maryja je věnován prostor výhradně článkům 

z deníku Nasz Dziennik. Během setkávání členů hnutí Rodiny rádia Maryja, stejně tak 

přímo na vlnách stanice, jsou posluchači přesvědčováni, aby si Nasz Dziennik 

kupovali
71

. Otec Rydzyk k tomu dodává: „Jedině Nasz Dziennik vychovává lid ke 

kritickému odběru médií“
72

. Tato propagace byla KRRiT povaņována za skrytou 

reklamu, i kdyņ rádio Maryja ze své licence nesmí ņádnou reklamu vysílat.  

Nasz Dziennik vychází ńestkrát týdně a dělí se do desíti stálých rubrik: Polsko, 

Svět, Víra Otců, Kultura, Myńlenka je zbraň, Sport, Program, Čtenáři, Ve volné chvíli a 

Poslední Strana. Mezi nepravidelné rubriky patří Rady, Člověk a věda, Růņencové 

Jericho, Móda pro tebe nebo Neoblomní kněņí. V rubrice televizní program je jako 

první uveden program rádia Maryja, následuje TV TRWAM a programy polské státní 

televize TVP
73

. I kdyņ oficielně nemá ņádnou vazbu s církví, na rádiu Maryja byl deník 

propagován jako „jediný polský katolický deník“
74

.               

 

2.3.1.4 Podnikatelské aktivity 

 

V roce 2008 začala nadace Lux Veritatis za pomocí vrtných plońin hledat 

geotermální zřídla na území Toruně a okolí. Výzkum financovaný touto nadací nańel 

v listopadu 2008 na pozemcích ńkoly WSKSiM geotermální podzemní zdroje vody. 

Voda o teplotě 60°C se nachází v hloubce 2351 m, ale plánují se vrty aņ do hloubky 

3000 metrů, kde by měla teplota vody dosahovat aņ 90°C
 75

. Od horkých pramenů otec 

Rydzyk očekává nejen, ņe zajistí vytápění budovy ńkoly, ale také ņe mohou vyrábět 

elektrickou energii na prodej. Toruňská oblast totiņ leņí na tzv. grudziadzko-varńavském 
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nalezińti, které je největńím geotermálním úloņińtěm v Polsku. Nadace Lux Veritatis 

zaņádala o dotace pro rozńíření výzkumu a těņby geotermálních pramenů u vlády, ale 

její ņádost byla zamítnuta. Dońlo k ostrým sporům s vládou, média otce Rydzyka 

spustila velmi ostrou kampaň. Více se tématu píńe ve výzkumné části této práce.  

 

2.3.2 Nadace Nasza Przyszłość 

 

První z nadací zaloņených otcem Rydzykem se jmenuje Nasza Przyszłość (Nańe 

Budoucnost). Vznikla v roce 1995 ve Szczecinku. Na internetových stránkách nadace se 

uvádí, ņe „hlavním cílem nadace je realizace vzdělávací a kulturní činnosti a zvláště 

podpora knih a publikací založených na tradičním systému hodnot a plně respektující 

křesťanské tradice“
76

. Nasza Przyszłość je vydavatelství a internetový obchod 

s náboņenskou a vlasteneckou literaturou, audio kazetami, CD, DVD a dalńími 

produkty. Od roku 1997 nadace vydává měsíčník Rodina rádia Maryja (Rodzina Radia 

Maryja). Na internetových stránkách nadace se o tomto měsíčníku uvádí: „Časopis 

vychází z evangelické činnosti vedené rádiem Maryja. Obsah, který tímto magazínem 

sdělujeme, se hlásí k činnosti rádia ve směru k Bohu, církvi a vlasti“. Otec Rydzyk je 

zakladatelem a předsedou této nadace, můņe také sám rozhodovat o veńkerých 

záleņitostech s nadací spojených
77

. Nadace od roku 1998 provozuje také Soukromé 

vńeobecné gymnázium (Prywatne Liceum Ogólnokstalcace) a Gymnázium ve 

Szczecinku.  

 

2.3.3 Nadace Servire Veritati 

 

Nadace Servire Veritati – Institut Edukacji Narodowej (Sluņba Pravdě - Institut 

Národního Vzdělávání) byla zaloņena v roce 1998 otcem Rydzykem v Lublině. Na 

internetových stránkách nadace je uvedeno, ņe za svůj hlavní úkol nadace povaņuje 

„odhalování pravdy – nepostřehnutelné, promlčené, falešné nebo přetvořené během 

vzdělávacího procesu na různých úrovních.“ Nadace provozuje různou vzdělávací 

činnost, organizuje přednáńky, sympozia a vědecké konference. Nabízí také doplňkové 
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vzdělávací kurzy pro učitele (Studium Edukacji Narodowej), studium na Akademii 

eticko-pedagogické a Akademii společenských dovedností. Kromě jiného vlastní 

vydavatelství Institutu Edukacji Narodowej (Wydawnictwo IEN), které vydává 

čtvrtletník Cywilizacja (Civilizace).    

 

Hlavním smyslem nadace je odhalovat „pravdu“ o  

 

- polských a evropských dějinách (např. role církve v rozvoji Evropy) 

- polské kultuře a velikosti (např. polská náboņenská tolerance) 

- kořenech polské kultury (se vztahem ke studiu jazyka řeckého a latiny) 

- filozofii (objasnění současného světového rozloņení) 

- nezbytnosti objektivního myńlení (např. pochopení obsahu různorodých 

informací a schopnost s nimi rozumně nakládat) 

 

2.3.4 Hnutí Rodina rádia Maryja 

 

Společenské hnutí Rodina rádia Maryja (Rodzina Radia Maryja) je největńím 

neoficiálním náboņenským a společenským hnutím v Polsku
78

. Organizuje setkání nebo 

náboņenské poutě na různých místech Polska. Největńí jsou setkání na Jasné Hoře 

v Čenstochové. Zde se nachází komplex kláńterů, který je povaņován za nejdůleņitějńí 

poutní místo v Polsku a kde je umístěna nejposvátnějńí polská ikona
79

, obraz Matky 

Boņské Čenstochovské. Náboņenských poutí (pielgrzymek) se zde zúčastňuje aņ 

200 000 členů hnutí
80

. Organizují se také poutě dětí a mládeņe. V roce 2006 se 

takovéhoto setkání zúčastnilo 10 000 mladých lidí. 

 Jádro hnutí Rodina rádia Maryja tvoří převáņně starńí lidé, často ovdovělí – tedy 

větńinou takoví, kteří dříve zůstávali na úplném okraji společenského ņivota, cítili se 

osamělí, frustrovaní, báli se nového uspořádání společnosti po rozpadu komunistického 

zřízení Polské lidové republiky a měli minimální kontakt s okolím. Díky rádiu Maryja 

vńak zjistili, ņe kolem nich je spousta stejně smýńlejících lidí v  podobné ņivotní situaci. 

Rádio Maryja jim pomohlo vrátit smysl ņivota, kdyņ se díky němu sjednotili a 
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zorganizovali. Politoloņka Katarzyna Pokorná-Ignatowicz o jejich aktivizaci tvrdí: 

„Zjistili, že to ne v nich, ale ve zbytku světa je zlo, které je třeba vymýtit, že musí bránit 

víru, církev a vlast. To v nich je jediná naděje, jsou avantgardou a esencí katolicismu, 

jsou „posledními spravedlivými“
81

. 

 

Socioloņka Eva Bobrowská označila několik znaků, které definují vztahy mezi členy 

Rodiny
82

: 

 

1. Členství v Rodině a účast na rodinných setkáních dodává účastníkům silného 

pocitu sounáleņitosti a jednoty s jinými. S touto společenskou skupinou se 

identifikují.  

2. Jednota Rodiny vychází z toho, ņe její členové uznávají ty samé hodnoty. Jde jak 

o náboņenské vyznání, tak o morální zásady. Členové tyto hodnoty nejen dobře 

znají, ale neustále vyvíjejí úsilí, aby se s nimi jeńtě silněji svázali. 

3. Prosazování stejných norem a hodnot dává účastníkům pocit bezpečí. Svět, ve 

kterém se pohybují, je pro ně dobře známý a předvídatelný. V takovémto světe 

bez obav, mohou vyjadřovat své přesvědčení. 

4. Lidé se chovají shodně s hluboce zakořeněnými zásadami a dělají to bez pocitu 

donucení. Dokáņou spolu kooperovat, a kaņdý podle svých moņností se tak 

přičinit k celkovému dobru. 

5. V okruhu Rodiny hlavní pozice zaujímají duchovní vůdci. Tito lidé disponují 

přirozenou autoritou, charismatem, jsou akceptovaní a někdy aņ zboņňováni. 

Jejich síla vlivu je přitom úzce svázaná s tím, ņe zosobňují tradiční, přes členy 

Rodiny uznávané hodnoty.  

6. Výjimečnou pozici mezi autoritami zaujímá ředitel otec Tadeusz Rydzyk. To on 

stvořil rádio Maryja, díky kterému tato společnost mohla vzniknout. Jeho slova 

jsou mimořádně pozorně poslouchána.   

 

Otec Rydzyk si velmi rychle uvědomil sílu svých věrných, kterým se začalo 

přezdívat „mohérové barety“ (moherowe berety). Tohle zavedené slovní spojení 

charakterizuje společenskou skupinu skládající se z nejvěrnějńích stoupenkyň otce 
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Rydzyka – starńích ņen s konzervativními, ultrakatolicko-nacionalistickými názory. 

S rádiem Maryja spřízněný deník Nasz Dziennik se dokonce v příloze Móda pro tebe 

(Moda dla ciebie) zaměřuje na módu mohérových baretů. Ředitel firmy na výrobu 

klobouků Porthos ve Varńavě v jednom z článků uvedl: „Politika vstoupila také do světa 

módy a díky tomu se nyní staly módní mohérové barety“
 83

. Název má mnohoznačný 

charakter. Můņe znamenat nejen elegantní dámskou pokrývku hlavy, ale také část 

vojenské uniformy. Barety v armádě symbolizují různé skupiny bojových jednotek – 

v tomto přeneseném významu jde tedy o „jednotky“ rádia Maryja
84

. Není jasné, odkud 

toto spojení přińlo, ale přezdívka se brzy rozńířila mezi stoupence Rodiny rádia Maryja a 

barety se staly symbolem přísluńnosti k tomuto hnutí.  

Otec Rydzyk brzy začal síly mohérových baretů vyuņívat. Moņností jakými měla 

„mohérová armáda“ bránit hodnoty, bylo několik. Kdyņ rádio Maryja ohlásilo, ņe je 

potřeba psát protestní dopis, ať uņ na úřad nebo soukromé osobě, do několika dnů 

dorazilo několik desítek tisíc takovýchto dopisů. Kdyņ rádio Maryja vyhlásilo veřejnou 

sbírku, do několika dní bylo na kontě i milion zlotých
85

. Stoupenci Rodiny rádia Maryja 

byli schopni i přes své slabńí fyzické proporce svými těly zabarikádovat přístup do 

veřejných budov, například během soudních řízení. Kdyņ rádio Maryja vyzvalo 

posluchače, aby lidé z nějakého důvodu „navštívili poslance Občanské platformy
86

 ve 

svých městech“, kanceláře jednotlivých poslanců obléhaly najednou i stovky penzistů.  

Hlavním posláním hnutí Rodina rádia Maryja je vńak organizování 

náboņenských poutí. Narozdíl od tradičních křesťanských poutí, na kterých podle 

náboņenských zákonů nesmějí vystupovat politici, na setkáních Rodiny radia Maryja  

vystoupil například někdejńí polský premiér Jaroslaw Kaczyński, bývalý ministr 

ńkolství Roman Giertych a dalńí polńtí politici, pozitivně přijímáni otcem Rydzykem. 

Programy setkání Rodiny rádia Maryja mají standardní program: 

 Slavnostní přivítání 

 Představení farností odkud lidé přijeli 

 Společná modlitba a zpěv písní 

 Mńe Svatá (pravidelně v 18:30) 

 Setkání s otcem Rydzykem (nebo jiným otcem z rádia Maryja) 

 Růņenec a Apel Jasnohorský (pravidelně v 21:00) 
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Hnutí není nikde zaregistrováno, proto se vymyká jakékoliv kontrole církve i 

státu. Nic se také neví o financování tohoto hnutí. Podle právníka Pawła Migase je 

financováno z účtů rádia Maryja a TV TRWAM. Kromě Rodiny existuje také Skupina 

Podpory rádia Maryja (Zespól Wspierania Radia Maryja). Zatímco Rodina rádia Maryja 

je sloņena převáņně ze starńích lidí z venkova, tuto skupinu tvoří několik stovek 

vysokońkolských profesorů (zejména historie a filozofie) a akademických pracovníků.  

V druhé polovině devadesátých let začaly vznikat tzv. Dvorní růņencové 

krouņky dětí rádia Maryja (Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci) a Mládeņnické 

krouņky přátel rádia Maryja (Mlodziezowe Koła Przyjaciół Radia Maryja). Rádio 

Maryja tvrdí, ņe u zrodu prvně jmenovaného stála devítiletá postiņená dívka Madża 

Buzek. V současné době činnost těchto mládeņnických sdruņení řídí otec Piotr Dettlaff. 

Krouņky mají ve svých stanovách: „Není dne bez modlitby, není týdne bez eucharistie a 

není měsíce bez zpovědi“
87

. V roce 2005 krouņky evidovaly 90 000 dětských příznivců. 

Mládeņnické krouņky přátel začaly fungovat v roce 1999 v Bydhońti. Členové těchto 

krouņků organizují pravidelná setkání a také poutě do Říma, Ńpanělska a dalńích 

poutních míst
88

. Nadace Nasza Przyslosc vydává také měsíčník Rodina rádia Maryja.      

 

2.3.5 Centrum Polonia in Tertio Millennio 

Zatím neuskutečněný zůstává plán otce Rydzyka spojit Vyńńí ńkolu společenské 

a mediální kultury WSKSiM s dalńími akademickými institucemi, které by pojaly aņ pět 

tisíc studentek a studentů. V tomto kampusu by měly fungovat studentské koleje, byty 

pro zaměstnance ńkoly, dále plavecký bazén, sportovní stadion, kostel, hospic, kláńter a 

Muzeum úspěchů národa Polského (Muzeum Osiągnięć Narodu Polskiego). Tento 

komplex měl povstat na pozemcích opuńtěných sovětskou armádou. Podle toruňské 

radnice vńak vojenské pozemky na stavbu takovéhoto centra byly nevhodné. Posluchači 

rádia Maryja začali napadat toruňské radní
89

. V rozhovoru pro Nasz Dziennik v prosinci 

2002 otec Rydzyk o centru uvedl: „Centrum Polonia in Tertio Millennio - Polsko 

v třetím tisíciletí. Naše vlast už existuje přes tisíc let a její dědictví nemůže být zničeno. 
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 Tamtéņ. 
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 Sympatycy o. Rydzyka pielgrzymują do magistratu. Gazeta.pl [online]. 2001 [cit. 2001-08-30].  
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Proto jdeme do budoucnosti, vytvářené podle nejlepších vzorů, na velkém dobru, které 

spoluvytvářelo spousty pokolení našich předků“
90

.   

 

 

2.4 Vysílání rádia Maryja  

2.4.1 Technické parametry vysílání 

 

Kromě pokrytí vysílači na polském území získalo rádio Maryja v roce 1997 také 

povolení k retranslaci vysílání přes vysílač v Krasnodaru na Urale a v Samaře. Povolení 

k vysílání vydal Ruský telekomunikační úřad. Díky tomu bylo moņno rádio naladit na 

krátkých vlnách nejen na Sibiři, ale také v Kazachstánu. Otec Rydzyk uvedl, ņe měsíčně 

retranslace stojí 40 000 dolarů. Rádio vysílalo aņ do konce roku 2003 na frekvenci 7380 

kHz. Frekvence se částečně překrývala s frekvencí registrovanou NATO a pouņívanou 

německými piloty Luftwaffe na 7400 kHz a naruńovala tak letecké operace jednotek 

Severoatlantické aliance
91

. Rádio Maryja nebylo jediným katolickým rádiem v Rusku. 

Ve stejnou dobu vysílalo na území ruské federace také rádio Vatikán. Cílem ruského 

vysílání rádia Maryja bylo zasáhnout polskou komunitu ņijící ve světě. Pravidelně rádio 

Maryja vysílá také v Severní Americe (viz příloha).  

Zvláńtností ve vysílání rádia Maryja je, ņe některé pořady jsou společně 

přenáńeny také na TV TRWAM. To vyņaduje jistou technickou náročnost, například při 

vysílání společné hlavní zpravodajské relace denně od 20:00 hod.: zatímco moderátor 

zpráv je společný, krátké reportáņe se vysílají jiné v televizi a jiné – jinak upravené a 

namluvené – v rádiu. Pořady a modlitby pro děti jsou zase v televizní verzi doplněny o 

atraktivní pozadí za moderátorem, vyplněné plyńovými hračkami a obrázky panny 

Marie. Během doby, kdy se dítě po telefonu modlí, je z počítače náhodně vybrána 

fotografie dítěte (větńinou jde o děti z  hnutí Rodina rádia Maryja), který je promítán 

jako pozadí modlícího se chlapečka nebo holčičky. Stejně tak jsou ilustračními obrazy 

doplněny dalńí společné pořady.   

                                                 
90

 CEGIELSKA, Katarzyna. Budujmy struktury dobra. Rozmowa s ojcem Tadeuszem Rydzykiem, 

ząlożycielem i direktorem Radia Maryja, Nasz Dziennik. 27. 12. 2002. 
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2.4.2 Struktura vysílání a programová skladba 

 

Na počátku rádio vysílalo denně, od 5:45 do 24:00 hod. V roce 1998 začalo 

vysílat nepřetrņitě. Noční program je připravován dopředu a vysílán ze záznamu. Denní 

program se dělí na tři hlavní části – modlitby, katecheze (výuka náboņenství) a kontakt 

s posluchači (mluvené slovo a zpravodajství).  

 

2.4.2.1 Modlitba 

 

Převáņnou část vysílání zaujímají různé modlitby. Společná modlitba je pro 

mnoho osob nejen cestou k věčnému ņivotu, ale pro starńí posluchače, důchodce a 

vdovy, také často útěk z osamění. To samé platí pro Mńe Svaté, které se vysílají ve 

vńední dny v 7:00 a v neděli v 9:30. Třikrát denně se odříkává růņenec. Denně v 19:30 

se konají modlitby dětí. Děti o věku od tří do deseti let telefonují a v přímém přenosu se 

modlí nebo zpívají náboņenské písně za  dozoru rodičů a moderátora
92

.    

 

2.4.2.2 Katecheze a vzdělávací programy 

 

Výuka náboņenství a zdůrazňování křesťanských hodnot se opírá o učení katolické 

církve. Na vlnách rádia Maryja se diskutuje o významných listinách a dekretech 

vydaných Vatikánem, analyzují se biblické texty nebo se interpretují zázraky. Díky 

kaņdodenním komentářům papeņských dokumentů jsou ve vysílání zdůrazňovány 

nejdůleņitějńí otázky křesťanské morálky, duchovnosti a historie, probírají se také 

společenská témata tak, jak k nim přistupuje katolická církev (mezi nejčastěji 

diskutovaná a kontroverzní celospolečenská témata patří umělé přeruńení těhotenství, 

eutanazie, antikoncepce nebo souņití dvojic stejného pohlaví). Kromě kaņdodenních 

rozborů Bible a prohláńení Svaté stolice se vysílá seriál pravidelných pořadů na téma 

křesťanského vzdělávání. Pořady se vysílají jednou týdně. V pondělí „Číst, abys 

moudrým být“, v úterý „Rady pedagoga a psychologa“, ve středu „Kulinářské recepty 

                                                 
92

 Pokud dítě modlitbu neumí, stává se, ņe moderátor pokárá rodiče, za to, ņe dostatečně s dítětem 

modlitby nenacvičují – pozn. autor. 



Diplomová práce  Polské katolické rádio Maryja 

 

38 

 

sestry Leonilly
93

 a v pátek „Hledání slova Boņího“. O víkendu se vysílají sobotní „Rady 

lékaře“ a kaņdý den od pondělí do pátku běņí pořad „Literatura“.  

 

2.4.2.3 Publicistické pořady a kontakt s posluchači  

 

Zpráva KRRiT o vysílání stanice rozděluje publicistické pořady na rádiu Maryja 

do třech částí: fejetony, analýzy a komentáře v pořadu Aktuality dne (Aktualności dnia) 

a zvláńtní pozornost věnuje pořadu „Nedokončené rozhovory“ (Rozmowy 

Niedokończone), kde zvaní hosté diskutují s posluchači na dané téma i několik hodin
94

. 

„Nedokončené rozhovory“, které jsou zdrojem mnoha kontroverzních výpovědí, se 

vysílají ńestkrát týdně, avńak nemají přesnou dobu vysílání. Obvykle začínají mezi 

18:10 a 19:30 hod. a pokračují od 21:40 aņ do půlnoci a někdy i déle. Pořad je také 

předmětem výzkumu v jiné části této práce.  Pravidelně se ve vysílání objevují pořady 

pro děti a mládeņ, zemědělce nebo učitele. Nechybí reportáņe, fejetony, nebo 

publicistické pořady zaměřené na aktuální společenská témata.  

Během mnoha pořadů mohou do ņivého vysílání vstupovat telefonicky 

posluchači. Obecné standardy na stanici vyņadují, aby se posluchač na začátku hovoru 

přivítal slovním spojením „Szczęść Boże“ (ve volném překladu lze hovořit o pozdravu 

„Pozdrav Pánbůh“). Následuje formule „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i 

Maryja zawsze Dziewica“ (moņno přeloņit jako „nechť je pochválen Jeņíń Kristus a 

Marie, odjakņiva panna“) přičemņ moderátor odpovídá „Teraz i za wsze“ (teď a 

navņdy). Poté posluchač uvede své jméno, místo bydlińtě a můņe poloņit otázku nebo 

říct svůj komentář. Podle zprávy KRRiT rádio Maryja vysílá více neņ 40% mluveného 

slova. Oproti jiným stanicím v Polsku posluchači dostávají velké mnoņství času a aņ na 

výjimky nejsou moderátorem přeruńováni. To ovńem neplatí, pokud posluchač 

prosazuje názory, které stojí proti směrování stanice a jejím názorům a hodnotám. 

V takovémto případě je posluchač okamņitě odpojen z ņivého vysílání větńinou 

s odkazem, ņe relace se týká jiného tématu.   

                                                 
93

 Sestra Leonilla se dá označit za prodejní značku vytvořenou rádiem Maryja. Série jejich knih 

kuchařských receptů se prodávají, svědčí o tom uņ 9 pokračování knih s recepty, které vydává nadace 

Nasza Przyszlość.   
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 MONITORING PROGRAMU RADIA MARYJA : przeprowadzony na podstawie programu nadanego 

od 27 II 2003 r. do 12 III 2003 r.. Biuletyn Informacyjny KRRiT. 13. 5. 2003. 
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2.4.2.4 Zpravodajství 

 

Ve vńední dny rádio Maryja vysílá 16 zpravodajských relací nebo vysílání 

vatikánského rádia. O víkendech je zpravodajských relací pouze osm, převládá hudba 

nebo literární čtení. Společný informační servis pro rádio Maryja, TV TRWAM a Nasz 

Dziennik vytváří stejná skupina novinářů sídlících v kláńteře sester Loretánek 

v Rembertowie. Větńinu zpravodajství vytváří redaktoři deníku Nasz Dziennik, kteří 

mají přístup do tiskových agentur. Skupiny přispěvovatelů z různých míst Polska 

dotvářejí regionální zpravodajství. Hlavní zpravodajský pořad Informační servis (Serwis 

informacyjny) se vńak vysílá ze studia z Varńavy. Zahraniční zpravodajství je téměř bez 

výjimek tvořeno ze servisu agentury Reuters. Tím se jeho kvalita nijak neodlińuje od 

zpráv vysílaných polskou státní televizí TVP nebo jinými celoplońnými stanicemi.  

Větńinu zpráv, které se objeví v pořadu Informační servis je následně tińtěno 

v ranním vydání deníku Nasz Dziennik. Veńkerá tato provázanost sniņuje náklady na 

provoz. Zpravodajská relace je rozdělena na několik základních částí: Z domova, Ze 

světa, Počasí nebo Křesťanská výročí. Rádio nevysílá ņádné sportovní zpravodajství aņ 

na informace ze Světového poháru ve Skocích na lyņích, neboť jde o jeden 

z nejpopulárnějńích sportů v Polsku
95

. 

 

2.4.2.5 Rozhovory s otcem Rydzykem 

 

Rozhovory a pořady, které vede sám otec Rydzyk, slouņí převáņně 

k prezentování jeho osobních názorů a pokud host má jiný názor neņ otec Rydzyk, 

dochází například k situacím, kdy je hostu uprostřed výpovědi odebrán mikrofon. Jeden 

ze zakladatelů rádia Maryja, architekt Ryszard Konikiewicz vzpomíná: „Uznávali jsme 

jiné morální autority i hodnoty. Jednou jsem mluvil do rádia, přitom nic kritického, a on 

mi z ruky vyrval mikrofon, zakryl ho dlaní a šeptem mi povídá – Ne. Takhle ne. Tohle se 

nesmí“
96

. Obvyklou metodou otce Rydzyka, jak nepohodlné lidi eliminovat, bylo 

nevpustit je do budovy rádia. Kdyņ se jiný ze zakladatelů rádia Eugeniusz Karpiel vrátil 

po několikaměsíční absenci způsobené autonehodou, nebyl vůbec vpuńtěn do budovy. 
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 Výzkum provedl P.Migas mezi léty 2004-05. Sportovní zpravodajství se týkalo hlavně skokana A. 

Małysze (In: Migas 2005). 
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Známý je příklad, kdy měl proběhnout ņivý rozhovor s jedním pro otce Rydzyka 

nepohodlným prezidentským kandidátem před prezidentskými volbami v roce 1995. 

Zatímco Rydzyk se na vlnách stanice posluchačům omlouval, ņe host, ačkoliv účast 

slíbil, nepřińel, onen kandidát se marně snaņil před hlavním vchodem dostat přes 

zamčené dveře do areálu toruňské stanice.    

 

2.4.3 Statistiky poslechovosti 

 

Zjistit přesné statistiky poslechovosti rádia Maryja je obtíņné kvůli specifickému 

vzorku posluchačů. Rádio poslouchají převáņně starńí lidé, kteří se k poslechu rádia 

nepřiznávají ani v anonymních dotaznících. Samo rádio posluchače vybízí k ignorování 

výzkumů sledovanosti.  

Přesto vzniklo několik věrohodných výzkumů, ze kterých vyplývá, ņe rádio 

Maryja poslouchá 1–4,5 milionů Poláků
97

. Podle posledního průzkumu, provedeného 

nezávislým Centrem Badania Opinii Spolecznej ve Varńavě (dále CBOS) v roce 2008 

na náhodném reprezentativním vzorku 3317 dospělých obyvatel Polska, rádio Maryja 

poslouchá několikrát měsíčně nebo častěji 11% zkoumaných osob, přičemņ nikdy jí 

neposlouchá 85% dotazovaných. Rádio Maryja poslouchá méně neņ jedenkrát za měsíc 

4% dotázaných
98

. Z průzkumu dále vyplývá, ņe 61% posluchačů, kteří poslouchají rádio 

Maryja několikrát do měsíce nebo častěji, tvoří lidé nad 55 let, ale pouze 4% lidé mezi 

18–24 lety. 

Rádio poslouchají častěji ņeny (64%) neņ muņi, častěji to jsou lidé ze vsi (49%) 

nebo z malých měst do 20 000 obyvatel (16%). Rádio Maryja poslouchá 27% vdov a 

vdovců, 66% důchodců a důchodkyň, ale pouze 2% studentů a studentek. Nejvíce 

posluchačů a posluchaček je mezi zemědělci (14%) a mezi nekvalifikovanými dělníky 

(9%), zatímco mezi osobami samostatně výdělečně činnými jde o 4% respondentů.  
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 BOBROWSKA, Ewa. Obrazowanie społeczeństwa w mediach : Analiza radiomaryjnego dyskursu. 1. 

wyd. Kraków, 2007, s. 46. 
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 Pro srovnání, ze stejného výzkumu vyplynulo, ņe TV TRWAM několikrát měsíčně nebo častěji sleduje 
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Co se týče vzdělání, 49% dotazovaných má základní vzdělání, zatímco 

vysokońkolské pouze 6%. S přihlédnutím na příjmy domácnosti je mezi posluchači 

rádia Maryja nejvíce osob s měsíčním platem 501 – 900 zlotých per capita a to 15%. 

Samozřejmě nejvýraznějńí rozdíly lze pozorovat v souvislosti s náboņenským vyznáním. 

Radio Maryja poslouchá 30% osob hluboce věřících a 68% procent věřících, zatímco 

nevěřící posluchače rádio Maryja podle tohoto výzkumu nemá. Aņ 18% praktikuje 

náboņenské obřady několikrát týdně nebo častěji, 54% praktikuje jednou týdně a 6%, 

kteří vůbec nepraktikují náboņenské rituály nebo obřady. Je potřeba zmínit, ņe 

s podobnými výsledky přińly také předchozí výzkumy zabývající se poslechovosti rádia 

Maryja. Ty se uskutečnily v letech 2007, 2005 a 2001
99

.   

 

Obr 6: Rozbor posluchačů rádia Maryja podle věku (2008) 

 

 Zdroj: CBOS, 2008, N=3317. 

 

Rádio Maryja tvrdí, ņe polská média ráda uveřejňují výsledky takovýchto 

průzkumů a záměrně potom zdůrazňují údaje o věkové skladbě posluchačů, aby tak 

vytvářela obraz rádia Maryja jako stanice konzervativní a zpátečnické. Podle 
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spisovatele a redaktora rádia Maryja Dariusze Zalewského vńak věk posluchačů není 

ņádným argumentem s negativní konotací: „Tyto průzkumy hovoří o tom, že rádio 

Maryja poslouchají lidé s největšími životními zkušenostmi a ne mládenci v černých 

bundách píšící satanistické symboly na zdi nebo náctileté paničky s přepudrovaným 

mozkem, které myslí celý den krouží kolem večerní diskotéky“
100

. I přes fakt, ņe rádio 

Maryja poslouchají převáņně lidé starńí, náboņensky zaloņení s niņńím vzděláním a lidé 

bydlící na vsi, má rádio Maryja  i mladé posluchače. Jasným důkazem jsou poutě 

Mladých přátel rádia Maryja na kterých se schází aņ 10 000 mladých lidí. 

 

2.4.4 Osobnosti rádia Maryja 

 

Nejvýraznějńí osobností rádia je otec Tadusz Rydzyk, o jehoņ ņivotě pojednávala 

předcházející kapitola. Popsat moderátory rádia a ty, kteří mají hlavní vliv na jeho 

fungování, a ideologické směrování, není snadné. Otec Rydzyk vede rádio 

autoritativním způsobem a jeho slovo je vņdy slovem posledním. Mezi jeho hlavní 

spolupracovníky patří skupinka anonymních duchovních (tzv. otců moderátorů) – na 

vlnách stanice vystupují pouze pod křestními jmény. Mezi ty, kteří moderují 

„problematické“ pořady týkající se politiky patří – pokud se vůbec na začátku nebo na 

konci pořadu představí – otec Piotr nebo otec Andrzej apod.  

Piotr Dettlaff je de facto ředitelem TV TRWAM, ač takovýmto faktickým 

titulem nedisponuje. Na rádiu Maryja kromě pořadu „Nedokončené rozhovory“ 

moderuje také církevní nauky a modlitby dětí. Jeho vystupování je charakteristické 

mírným a tichým hlasovým projevem, avńak radikálními politickými názory. Patří 

k nejvěrnějńím stoupencům otce Rydzyka.  

Hlavním ideologem konglomerátu rádia Maryja (otec Rydzyk by jako duchovní 

neměl formulovat politické názory) je 69letý profesor Jerzy Robert Nowak. Nowak je 

pravidelným hostem pořadu Uběhl měsíc (Minęł miesąc), který je součástí relace 

„Nedokončené rozhovory“. Dvakrát měsíčně v pořadu, který se dá definovat jako one-

man show a který trvá běņně 3–6  hodin čistého vysílacího času, Nowak komentuje 

události uplynulého měsíce. Jeho pořady jsou ideologicky zabarvené, patriotistické, 

brojí v nich hlavně proti Německu, Rusku, komunismu a chrání polské národní zájmy a 

křesťanské hodnoty. Je paradoxní, ņe on sám byl během komunistické diktatury 
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diplomatem a spolupracovníkem tajné sluņby SB pod krycím jménem „Tadeusz“. Jeho 

kariéra na rádiu Maryja začala v souvislosti s vydáním knihy Strach Jana T. Grosse, 

proti které se ostře vyhradil (více o knize v jiné části této práce)
 101

. 

I kdyņ se o financování rádia Maryja téměř nic neví, jisté je, ņe finančním 

ředitelem stanice je otec Jan Król, který působí také v roli moderátora pořadu 

„Nedokončené rozhovory“ (jeho projev je ovńem oproti projevu otce Piotra velmi 

přísný, ostrý a výrazný). Tvůrci zpravodajství a pořadů tvoří z převáņné větńiny studenti 

nebo čerství absolventi ńkoly WSKSiM. 
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3. Spor o rádio Maryja 

 

Uņ od zahájení vysílání bylo vńem, kteří si poslechli několik relací rádia Maryja 

jasné, ņe stanice není pouze pasivním prvkem v polské společnosti, ale ņe naopak 

mobilizuje posluchače k tomu, aby aktivně rozhodovali o věcech veřejných
102

. Podle 

Evy Bobrowské tím vńak můņe být přímo ohroņena stabilita demokratického 

uspořádání.  Ne vńichni posluchači rádia Maryja totiņ rozumějí vńem názorům, které 

stanice vypouńtí do éteru. Mnoho z nich jí poslouchá primárně z náboņenských 

důvodů
103

.  

Neustálý kontakt s rádiem Maryja a jinými médii svázanými s touto stanicí, 

stejně jako s jejími organizacemi, pak zvyńuje pravděpodobnost přijetí celého diskursu 

Rádia Maryja a s ním potom i určitým způsobem vymezený pohled na svět
104

. Tato vize 

svádí podle Bobrowské k  uzavřenosti se, ve vlastní sféře, v utopické vizi, která staví 

stěny a budí podezření z jiných lidí, kteří nesdílejí stejné názory. Jde tedy o základy 

jakéhosi tribalismu – izolované společenství lidí, které má svůj svět a způsob, jakým 

tomuto světu rozumí. A tímto izolacionismem vystupuje přímo proti podstatám 

demokracie. V takových podmínkách se demokracie nemůņe volně a bezpečně rozvíjet. 

Takovéto ideologicko-společenské schéma se více podobá dobám před rokem 1989.  

Novinář týdeníku Przekrój Wojciech Mazowiecki soudí, ņe „v současné době je 

rádio Maryja důležitým nástrojem propagandy. Jeho (o. Tadeusze Rydzyka) média 

bojují ostře, nekompromisně a demagogicky ve jménu nejkonzervativnější verze 

polského katolicismu, protože si myslí, že jedině tak je to dobře pro celý národ: Buď 

budeme Kristovi jako Poláci, nebo nebudeme vůbec jako Polsko existovat“
105

. 

Z polských liberálních médií vyvstává nejvíce kritických hlasů na adresu rádia. 

Redaktor deníku Rzeczpospolita Maciej Łukasiewicz soudí, ņe „‘Katolický hlas v našem 

domě‘ je v podstatě hlas prostředí, které prosazuje nejhorší z tradic polské politiky – 

xenofobní pravici, antiliberalismus a euroskepticismus“
106

.  
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Podle novináře Mikołaje Lizuta jsou posluchači tohoto média fanatičtí 

zaslepenci, kteří jsou rezistentní vůči názorům z venčí
107

. Katarzyna Pokorná-

Ignatowicz zase uvádí, ņe „rádio Maryja dělí polskou politickou scénu na dvě rozdílné 

skupiny: skutečné patrioty, věrné Bohu a Vlasti a na zaprodance oblbující národ – tedy 

komunoliberály“
108

. 

Otec Rydzyk o těchto útocích soudí: „V současné době se nezabíjí pouze pistolí, 

nezabíjí se pouze konvenčními zbraněmi, nezabíjí se pouze při přepadení, nezabíjejí jen 

nájemní vrazi, ale zabíjejí také média. Je to lov. Ti lidé, kteří tohle dělají, se chovají 

jako pytláci číhající na zvířata. Jsou to teroristé“
109

. Mezi znesvářenými stranami vńak 

posledních patnáct let neexistuje ņádná diskuze a tak se problémy a vzájemná 

nevraņivost prohlubují. Zatímco veřejná média o otci Rydzykovi píńí kvůli zájmu 

čtenářů, otec Rydzyk zase kontroverzními názory realizuje barnumskou reklamu svým 

médiím.      

 

3.1 Politický vliv 

 

S růstem posluchačů rádia Maryja rostla reálná politická síla zakladatele a 

ředitele stanice otce Rydzyka. Pomyslným vrcholem jeho moci bylo, kdyņ v roce 2000 

vystupovali poslanci svázaní s toruňskou stanicí
110

 a otec Rydzyk byl přítomen zasedání 

polského Sejmu, kde tito poslanci začínali své proslovy následující větou: „Veliký 

Sejme, Vážený Pane Maršálku, Otče Řediteli…“
111

. Podle kritiků rádio Maryja utváří 

politické názory svých posluchačů, mobilizuje je k účasti ve volbách, doporučuje svým 

příznivcům, komu mají dát svůj hlas a komu za ņádnou cenu hlas dát nemají. Způsob 

jakým to dělají je adorování „oblíbených“ politiků a stran a nenávistná kampaň proti 

svým soupeřům. Jak je moņné, ņe se Rydzykovi daří ovlivňovat miliony lidí, aby volili 

podle jeho přání? Pouņívá totiņ následující formy propagandy: 
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1. Posluchači stanice jsou větńinou starńí lidé (důchodci, vdovci) s niņńím 

vzděláním, ze vsi a tudíņ i snadněji ovlivnitelní. 

2. Rádio Maryja dává prostor pouze politikům a politickým názorům těch stran, 

které podporuje a souhlasí s nimi a výhradně negativně se staví ke stranám, se 

kterými nesouhlasí, anebo které nepodporuje.  

3. Stejné politické názory, které znějí na vlnách stanice, se objevují také v dalńích 

médiích vydávaných konglomerátem otce Rydzyka a hovoří se o nich na 

setkáních hnutí Rodina rádia Maryja. Informace tak zasáhnou kaņdého, kdo je 

s konglomerátem rádia Maryja jakkoliv spojen.  

4. Otec Rydzyk je sám o sobě charismatickou autoritou
112

 a skvělým řečníkem, 

který dokáņe přesvědčit posluchače a čtenáře o svém názoru. 

Příkladem politického ovlivňování je i situace před volbami v roce 2001, kdy 

otec Rydzyk a média konglomerátu rádia Maryja veřejně vyzvali posluchače k volbě 

katolicko-nacionalistické strany Liga polských rodin (Liga Polskich Rodzin) a jejího 

předsedy Romana Giertycha. Zpráva KRRiT o rádiu Maryja k tomu uvádí: „Stálá 

přítomnost politiků Ligy Polských Rodin a Katolicko-národního hnutí na vlnách rádia je 

výsledkem politických sympatií otce Rydzyka, které mají charakter spíše osobní nežli 

stranický“
113

. Liga polských rodin vznikla sloučením několika malých pravicových 

stran. Do parlamentu se po volbách v roce 2001 díky podpoře rádia Maryja dostalo aņ 

40 poslanců LPR, ale část z nich se s předsedou Giertychem neshodla a ze strany 

vystoupila. V roce 2004 se také ministr ńkolství Giertych nepohodl s otcem Rydzykem a 

rádio Maryja přestalo tuto stranu veřejně podporovat
114

.  

Před prezidentskými a parlamentními volbami v roce 2005 tak rádio Maryja 

veřejně podpořilo stranu Právo a spravedlnost (Prawo i Sprawiedliwość) bratrů 

Jaroslawa a Lecha Kaczińských. V rádiu dostávali prostor pouze zástupci této strany. Po 

volbách, které skončily nerozhodně, předseda PiS Jaroslaw Kaczyński nesestavil velkou 

koalici s hlavní opoziční stranou Občanská platforma (Platforma Obywatelska), jak se 

vńeobecně předpokládalo, ale 19. ledna 2006 podepsal tzv. Stabilizační pakt (Pakt 
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Stabilizacyjny), po kterém vznikla koalice PiS s populistickou stranou Sebeobrana 

(Samoobrona) a s výńe jmenovanou ultra-nacionalistickou Ligou polských rodin (LPR). 

Bezprostředně tohoto aktu (podepsání stabilizačního paktu) se vńak mohli zúčastnit 

pouze novináři a novinářky z medií kontrolovaných otcem Rydzykem (tedy rádio 

Maryja, TV TRWAM a Nasz Dziennik).  

Premiér Jaroslaw Kaczyński poté zvýńil pomyslnou prestiņ rádia Maryja, kdyņ 

uvedl: „Jestli se dnes pokoušíme změnit polskou politiku tak, aby se stala více solidární 

a orientována na člověka, je třeba zdůraznit: tento pokus by nebyl možný bez rádia 

Maryja, Rodiny rádia Maryja a bez mohérových baretů. Za to děkuji“
115

. Bezprostřední 

kontakt s členy nové vlády se promítl na vzrůstu zájmu o média konglomerátu otce 

Rydzyka. Díky tomu, ņe se členové nové vlády převáņně objevovali pouze v těchto 

médiích, stala se tato média zdrojem exkluzivních informací. V přehledech tisku 

celostátních elektronických médií se stále častěji zmiňoval Nasz Dziennik. Rádio 

Maryja se v lednu roku 2006 stalo ńestým nejcitovanějńím rádiem v Polsku a v lednu 

2007 bylo uņ dokonce třetím nejcitovanějńím rádiem
116

. 

Je tedy zřejmé, ņe rádio Maryja a s ním spojená média, která dlouhou dobu 

budila kontroverzní reakce, byly legitimizovány vládní stranou, coņ výrazně zvýńilo 

jejich vliv na veřejné mínění
117

. Po volbách v roce 2007 ale vliv rádia výrazně klesl. 

Volby drtivou větńinou vyhrála Občanská platforma za pomoci větńiny celostátních 

médií (Nejvýznamnějńím „opozičním“ listem se před volbami stala Gazeta Wyborcza 

nebo zpravodajská televizní stanice TVN24). Rádio Maryja se tak stalo opět hlasem 

opozice, ale od roku 2008 zmizelo z předních příček ņebříčku citovaných rádií a Nasz 

Dziennik se v přehledech tisku téměř neobjevuje.  

V polovině roku 2009 se v polských liberálních médiích objevila informace, ņe 

otec Rydzyk v dalńích parlamentních volbách uņ odmítne podporovat stranu Právo a 

spravedlnost a  ņe se svými stoupenci vytvoří novou pravicovou politickou stranu, která 

by vyuņila voličské základny konglomerátu rádia Maryja. Rydzyk plánuje přesvědčit 

konzervativní politiky PiS, aby se dali na jeho stranu. Strana by měla vzniknout 

nejpozději na jaře roku 2010
118

.        
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Z  čísel uvedených v kapitole 2.4.3 je zřejmé, ņe se otci Rydzykovi nedaří 

přesvědčit vńechny posluchače, aby hlasovali podle jeho přání. Co se mu vńak podle 

statistik podařilo téměř úplně je, ņe příznivci rádia Maryja a ostatních, jím 

kontrolovaných médií, nehlasují pro ty, proti kterým otec Rydzyk vede negativní 

kampaň. Vezmeme-li v úvahu volební účast v Polsku a procento lidí, kteří podpoří 

stranu navrņenou otcem Rydzykem, tak ve výsledku otec Rydzyk  disponuje takovou 

silou, která je teoreticky schopna při kaņdých parlamentních volbách prosadit do 

parlamentu svou politickou stranu. V případě nerozhodného volebního výsledku – 

například prezidentských voleb, mohou být zase jeho přívrņenci oním pomyslným 

jazýčkem na vahách. Rádio Maryja tak není pouze obyčejnou rádiovou stanicí, ale jde o 

platformu s evidentní a výraznou politickou silou.  

 

Vzorec (pouņity údaje z voleb v roce 2005)
119

:  

Podle výńe uvedených průzkumů rádio Maryja poslouchá alespoň jednou týdně nebo častěji nejméně 8% 

vńech Poláků starńích 18 let, coņ je 2 418 322 posluchačů. Z průzkumu vyplynulo, ņe 70% posluchačů 

rádia Maryja, tedy 1 692 825 lidí, jde k volbám. Z průzkumu dále vyplynulo, ņe minimálně 45% těch 

posluchačů rádia Maryja, kteří půjdou k volbám, budou hlasovat přesně pro tu stranu, kterou jim 

doporučil otec Rydzyk. Otec Rydzyk tak disponuje silou 761 772 hlasů. Volební účast v parlamentních 

volbách je 40.57%  z 30 229 031 vńech voličů Polska, coņ je celkem 12 263 640 lidí. Aby se strana 

dostala do parlamentu, potřebuje 5% hlasů, coņ je 613 182 hlasů. Strana, kterou svým věrným navrhne 

volit otec Rydzyk  tak získá nejméně 6,21% volebních hlasů a jisté místo v Sejmu. Předpokládejme, ņe 

průzkum je mírně nepřesný. Na druhou stranu ale nezahrnuje čtenáře a diváky dalńích médií, kde má 

Rydzyk 100% vliv (Nasz Dziennik, Tv TRWAM, časopisy Rodzina Radia Maryja, Ciwilizacja, 

zpravodajské servery médií konglomerátu a dalńí). Celkové procento těch, kteří hlasují „s Rydzykem“ tak 

můņe být jeńtě vyńńí. 

 

To, jaké strany rádio Maryja veřejně podporuje, se promítá také na důvěře jejich 

posluchačů k jednotlivým politikům. Nejdůvěryhodnějńími politiky jsou pro posluchače 

rádia Maryja prezident Lech Kaczyński (důvěřuje mu 61% posluchačů) a následuje jeho 

bratr-dvojče Jaroslaw Kaczyński, předseda strany Právo a spravedlnost a bývalý polský 

premiér (55%). Nedůvěřují naopak současnému premiérovi ze strany Občanská 

platforma Donaldu Tuskovi (nedůvěřuje mu 37% posluchačů) a ministru zahraničí 

Radoslawu Sikorskému (30%). Pro srovnání, u respondentů, kteří vůbec neposlouchají 

rádio Maryja je situace přesně opačná. Ti, kteří rádio Maryja vůbec neposlouchají, 
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nejvíce důvěřují premiérovi Donaldu Tuskovi a ministru zahraničí Radoslawu 

Sikorskému (shodně po 70%). Kontroverzní osobností zůstává bývalý prezident a vůdce 

hnutí Solidarita, nositel Nobelovy ceny míru Lech Wałęsa, kterému důvěřuje 40% 

posluchačů rádia Maryja, ale 44% mu nedůvěřuje
120

. 

 Důvěryhodnost samotného ředitele toruňské stanice otce Tadeusze Rydzyka 

byla dotazována aņ v druhé části výzkumu CBOS v květnu 2008 (N=1116)
121

. Vyńlo 

z něj, ņe otci řediteli (otec Rydzyk je mezi svými příznivci titulován Ojciec Dyrektor) 

důvěřuje aņ 55% posluchačů rádia Maryja. Nedůvěřuje mu vńak 80% dotazovaných, 

kteří rádio Maryja neposlouchají. Názory otce Rydzyka se vńak dostanou jak k první, 

tak k druhé skupině. Podle vlastního zjińtění se slovo „Rydzyk“ v deníku Nasz Dziennik 

objevilo 746krát, deníku Rzeczpospolita 445krát a „úhlavní nepřítel“ rádia Maryja, 

deník Gazeta Wyborcza o otci Rydzykovi referoval dokonce 762krát
122

.   

 

3.2 Vztah rádia Maryja a církve  

 

Katolická církev obecně začala povaņovat média za významný prvek vzájemné 

komunikace mezi lidmi a církví v roce 1971, kdy byl vytvořen papeņskou komisí pro 

prostředky masové komunikace dekret Communio et progressio. Tento, na církev velmi 

progresivní dokument, nabádá k dialogu jak uvnitř církve, tak i navenek, má slouņit 

k budování míru, porozumění a vzájemné shodě. Církev v něm povaņuje média jako dar 

od boha, který přispěje ke spáse lidstva
123

. Vize takovéhoto světa uvedená v dokumentu 

Communio et progressio nebo jiņ dříve v zákoně Guadium et spes
124

 je vńak diametrálně 

odlińná od vidění rádia Maryja.  

Rádio Maryja prezentuje pohledy charakteristické pro tzv. uzamčený 

katolicizmus, který byl populární v polovině 19. století a který definoval například 

publicista a politik Jaroslaw Gowin
125

. Tento směr je postaven na tvrzení, ņe ve světě 

neustále trvá válka mezi dobrem a zlem. Posluchači jsou tak udrņováni v neustálém 

pocitu ohroņení, ņe zlo číhá vńude kolem a je tak potřeba být neustále připraven na 

válku. Jde o klasický jazyk propagandy: „Vrah“ na sebe bere stále jiné podoby – dříve 
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to byl komunistický reņim a dnes je to západní liberální kapitalismus. Významný polský 

kněz Józef Tischner soudí, ņe náboņenský směr rádia je blízký směru prosazovanému 

arcibiskupem Marcelem Lefebvrem, vůdcem duchovního Bratrstva Sv. Piuse X, které se 

odloučilo od katolické církve a které brání „tradiční katolicismus“. Bratrstvo také 

odmítá výsledky Druhého vatikánského koncilu (vydal Guadium et spes).  

Na druhou stranu, také pro otce Rydzyka byl největńí a nejvýznamnějńí autoritou 

bývalý papeņ Jan Pavel II. I kdyņ rádio často hlásalo opačné názory neņ polský papeņ, 

otec Rydzyk si jej nikdy nedovolil kritizovat. Stejně tak nikdy nevyńlo slovo veřejné 

kritiky z úst Jana Pavla II. na tuto stanici. Podle Katarzyny Pokorné-Ignatowicz by totiņ 

případný spor rádia Maryja s papeņem mohl vyústit v otevřený konflikt mezi 

katolickými stoupenci. Co je vńak prozaičtějńí, ale zřejmě pravděpodobnějńí důvod, 

pokud by rádio Maryja vystoupilo i proti bývalému papeņi – nejznámějńímu a 

nejrespektovanějńímu Polákovi v novodobé historii, přińlo by také o větńinu věrných 

posluchačů, pro které je sice otec Rydzyk výraznou autoritou, Jan Pavel II. ovńem 

mnohem větńí. 

Jak uņ bylo uvedeno výńe, konglomerát rádia Maryja nemá mezi katolickými 

médii v Polsku konkurenci. Jeho aktivity totiņ dalece přesahají pouhé ńíření evangelia a 

náboņenského povědomí. Zasahují také do veřejné sféry, díky čemuņ se rádio stává 

neustálým zdrojem sporů a konfliktů nejen s polskou katolickou církví. Je třeba 

podotknout, ņe řád redemptoristů není podřízen polskému arcibiskupovi, episkopátu ani 

ņádné z jiných katolických institucí. Redemptoristé se musí zodpovídat podle 

kanonického práva pouze papeņi. I kdyņ rádio Maryja často vystupuje proti církvi 

kriticky, část kaplanů stanici podporuje. Ti dostávají také pravidelný prostor na vlnách 

rádia.  

Po celou dobu existence rádia Maryja se církev snaņí získat na vysílání této 

stanice vliv, ani po mnohaletém úsilí se jí to vńak nepodařilo. Konflikty nastávají hlavně 

v politických otázkách. V roce 1995, tedy těsně poté, co rádio získalo celoplońnou 

vysílací licenci, byla jedna z kandidátek na prezidentku Hanne Gronkiewicz-Waltz 

během prezidentské kampaně označena na vlnách rádia za zednářku a ņidovku. Vńichni 

protikandidáti tehdejńího prezidenta Lecha Wałęsy byli zase obviňováni ze spolupráce s 

komunistickou Státní bezpečností
126

.  
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Tehdy poprvé Komise episkopátu veřejně vystoupila proti rádiu Maryja: 

„Některá katolická média, například rádio Maryja, se bohužel staly nástrojem šíření 

nepravdy. Episkopát se obrátil k lidem zodpovědným za toto rádio s prosbou o opravu 

nepravdivých informací. S lítostí zjišťujeme, že stejně jako doposud, na tyto prosby 

nebyla žádná pozitivní odezva“
127

. V roce 2003 (27.2-12.3) KRRiT provedla monitoring 

vysílání rádia Maryja. V závěrečné zprávě se uvádí: „Monitoring rádia Maryja potvrdil, 

že stanice shodně s koncesí vysílá všechny dny v týdnu vlastní program společensko-

náboženského charakteru, představující otázky víry. Silně je v něm zastoupena také 

politická angažovanost, které ji odlišuje od jiných církevních stanic a je zdrojem 

kontroverze a obvinění, jejichž část byla během monitoringu potvrzena“
128

. 

Několik dnů po podpisu tzv. stabilizačního paktu – 7. února 2006 (více o paktu 

v kapitole 3.1) episkopát opět vyslal dopis do řádu redemptoristů ve Varńavě, kteří rádio 

vlastní. V dopise se mimo jiné uvádí, ņe církev je aktivitami rádia Maryja u veřejnosti 

vnímána jako podporovatel určité politické strany: „Prezídium polského episkopátu se 

cítí zodpovědné upozornit otce provinciála na praktiky stanice, za kterou je zodpovědný. 

Nemůže docházet k situaci, kdy ve veřejném katolickém médiu probíhá hon na jednu 

politickou stranu a brání se druhou“
129

. Zatímco od prvních svobodných voleb církev 

pravidelně doporučovala nebo naznačovala, koho mají lidé volit a nevolit
130

, tentokrát 

biskupové podali silné prohláńení, ve kterém se hovoří o tom, ņe katolická média 

nemohou být politickým nástrojem jakéhokoliv politického směru. A skutečně ve 

volbách v roce 2007 církev ņádný vliv neměla a zůstala neutrální
131

.  

Pozici rádia Maryja a hlavně otce Rydzyka, který se cítil natolik silný, aby začal 

s katolickou církví vést otevřený boj, se episkopát snaņil porazit různými způsoby. Kdyņ 

nepomohly dopisy do vedení redemptoristů ani do Vatikánu, episkopát změnil taktiku a 

začal přesvědčovat věřící, aby místo rádia Maryja, dali přednost jiným katolickým 

stanicím, zvláńtě umírněnému rádiu Juzef. Církev také začala podporovat síť 

katolických regionálních stanic rádia Plus, skrze které chtěla pod svá křídla přesunout 

část sympatizantů hnutí Rodina rádia Maryja. K nějakému větńímu otevřenému sporu 

vńak doposud nedońlo.      
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3.3 Konfliktní obsah (antisemitský, antievropský, 

nacionalistický)  

 

Rádio Maryja je autorským rádiem otce Rydzyka, z jehoņ stanovisek vyplývá 

názorová vyhraněnost a stálost rádia. Rydzykův názor je zde povaņovaný za poslední a 

neomylný. Otec také stále bdí nad průběhem vysílání – často telefonuje do rádia a je 

okamņitě kdykoliv spojen do ņivého vysílání
132

. Otec také volá, pokud potřebuje 

posluchačům sdělit nějaké důleņité informace nebo zareagovat na událost, o které začala 

informovat jiná média (Více o telefonátech otce Rydzyka do vysílání v kapitole 4).     

 

3.3.1 Antievropský a nacionalistický obsah 

 

Masivní antievropskou kampaň spustilo rádio Maryja před vstupem Polska do 

Evropské unie v roce 2002–2003. Podle rádia se Polsko zaprodalo Západu a 

dezorientovaná polská společnost se nakazila „evropskou chorobou“, která lidi 

zaslepuje a ti potom nevidí, ņe vstup do Evropské unie je past bez moņnosti úniku. 

Vlivem integrace zmizí Polsko z mapy Evropy, podlehne nájezdům ateizace a 

demoralizace. Jako důkazy rádio Maryja uvádí přítomnost zahraničního kapitálu, prodej 

polské půdy, podniků, bank a médií do rukou cizinců, coņ v konečném důsledku povede 

k tomu, ņe se Poláci stanou „Bauerovými nevolníky“ a „občany druhé kategorie“ ve své 

vlastní zemi
133

. Podle výsledků výzkumu Danuty Kepy-Figury, rádio Maryja 

formulovalo a prosazovalo následující dva zásadní názory: 

 

1. Evropská unie je zlá a hlavní sídlo zla je Brusel. 

2. Vstup do Evropské unie je ńpatným řeńením pro Polsko. 

V novém tisíciletí otec Rydzyk svůj veřejný boj s Evropskou unií prohrál. Pomohlo 

k tomu hlavně jasné vyjádření papeņe Jana Pavla II., který se důrazně vyslovil pro vstup 

Polska do evropských struktur. Do té doby otec Rydzyk prohlańoval, ņe i papeņ je proti 

vstupu a pokud se někde objevily jiné informace, tak jsou zkreslené a jde o manipulaci. 
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V dubnu 2003 navíc vedení redemptoristů podepsalo dohodu s episkopátem, hovořící o 

tom, ņe „záležitost integrace Polska do Evropské unie bude na rádiu Maryja 

představována shodně se stanoviskem a dokumenty episkopátu“
134

.  

Otec Rydzyk tedy musel změnit svůj přístup – kdyņ nepřítel nejde porazit, musí se 

alespoň co nejvíce oslabit. Ńkola WSKSiM proto mimo jiné otevřela obor Zásady 

vyuņívání prostředků z fondů Evropské unie, ve kterém učí studenty, jak co nejlépe psát 

projekty a získávat evropské dotace. Samotnému otci Rydzykovi se téměř povedlo 

získat v roce 2007 dotaci 15 milionu EUR z evropského fondu rozvoje infrastruktury a 

ņivotního prostředí 2007–2013, kdy jeho ņádost schválila těsně před předčasnými 

parlamentními volbami odstupující vláda tehdejńího, s rádiem Maryja spřízněného, 

premiéra Jaroslawa Kaczyńského. Nová vláda premiéra Donalda Tuska vńak návrh 

nakonec odmítla a dotace přesměrovala na stavbu téměř neexistující polské dálniční sítě 

a jiné projekty
135

. Penězi z projektu měla nadace Lux Veritatis financovat veńkeré práce 

spojené s vyuņitím geotermálních vod pro ńkolu WSKSiM v Toruni.  

  

3.3.2 Antisemitský a rasistický obsah 

 

Ńíření strachu z Evropské unie nebo nenávist vůči politikům určité strany je 

aktivita, při níņ v naprosté větńině případů nedochází ze strany rádia Maryja 

k poruńování zákona. Svými antisemitskými názory a výroky se vńak rádio dopouńtí 

poruńování polské verze zákona o národnostních menńinách a také Evropské charty 

lidských práv (kterou vńak Polsko jako jediná země EU zatím nepodepsalo). Nenávist 

vůči ņidům je ve vysílání přítomna ve stejné míře jako nenávist vůči Němcům nebo 

svobodným zednářům (více v kapitole 4). Jaroslaw Makowski, redaktor katolického 

týdeníku Tygodnik Powszechny soudí: „V rodné církvi Jana Pavla II., papeže, který jako 

první překročil práh synagogy i mešity a který demaskoval různé druhy nacionalismu a 

xenofobie, vzniklo a funguje katolické rádio Maryja, jehož aktivity a hlásané názory 

zásadním způsobem odporují tomu, co učil Jan Pavel II. Jednomu mnichovi (otci 

Rydzykovi – pozn. autor) se povedlo přesvědčit velkou část věřících, že antisemitismus, 
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xenofobie a šíření nenávisti se spojuje s bytím katolíkem v Polsku. Ba co víc, skutečný 

katolík musí být euroskeptikem, nacionalistou a musí nenávidět židy“
136

. 

Podle zprávy KRRiT o programu rádia Maryja z května 2003 větńina, avńak 

zdaleka ne vńechny, antisemitské výroky pocházejí z úst posluchačů, kteří do stanice 

telefonují, nebo z úst hostů ve studiu. Problém tkví v tom, ņe moderátoři, adekvátně 

neusměrňují diskuzi a takovéto výroky jsou ponechány bez jakékoliv reakce. Příkladem 

je jedna z výpovědí zaznamenána v průběhu výzkumu. Během pořadu „Nedokončené 

rozhovory“ z 31. ledna 2009 host Boguslaw Wolniewicz, bývalý profesor filosofie na 

Varńavské univerzitě prohlásil:„trvajíce u nás už desítky let, to lze snadno spočítat, 

vtíravé prosazování židovské kultury a židovského bodu vidění, je už k nesnesení!“ Na 

jeho výpověď reagovaly ņidovské organizace i nově vytvořená Rada pro etiku médií 

(Rada Etiky Mediow – dále REM).  

Nesmíme opomenout ani přímé výroky otce ředitele Rydzyka. V záznamu z 

přednáńky na ńkole WSKSiM, který 9. července 2007 vydal týdeník Wprost, otec 

Rydzyk označil první dámu Polska za čarodějnici (czarownica) pro její liberální postoj 

k tématu eutanazie a vyslovil názor, ņe první, kdo by měl eutanazii podstoupit, by měla 

být právě ņena prezidenta Lecha Kaczyńského. Prezidenta zase osočil z toho, ņe podléhá 

ņidovské lobby. Během výkladu pro studenty ņurnalistiky otec Rydzyk dále hovořil o 

„talmudickém myńlení“ některých polských médií, přičemņ jako příklad uvádí deník 

Gazeta Wyborcza
137

.  

Útoky stoupenců rádia Maryja vńak nebyly cíleny pouze na „nepřátelské“ 

spoluobčany. Zavalena nenávistnými dopisy se stala také Helen Whitney, americká 

reņisérka dokumentárního filmu Jan Pavel II. – Papeņ tisíciletí. Reagovala takto: „Tito 

lidé žijí na nějaké jiné planetě, kde je nesvazuje historická pravda, kde židé kují pikle 

spolu s hitlerovci, aby zničili polský národ. Zaráží mne obrovské množství hněvu, 

nenávisti a antisemitismu, který srší z těch dopisů.  Při takovémto nedostatku 

porozumění se jakýkoliv dialog zdá nemožný“
138

.  
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3.4 Kritické časy a modernizace  

 

Jak uņ bylo uvedeno výńe, doba od konce roku 2007 se stala pro rádio kritická. 

U moci byli úhlavní nepřátelé rádia – Občanská platforma s  Poláky oblíbeným 

premiérem Donaldem Tuskem
139

. Rádio proņívalo syndrom prohrané bitvy a posluchači 

se od něj začali odvracet. V roce 2008 rádio zaznamenalo největńí pokles posluchačů ve 

své historii a stalo se třetí nejméně poslouchanou celostátní rádiovou stanicí v Polsku
140

. 

Za největńí moņnost rozvoje tvůrci stanice začali povaņovat její modernizaci a orientaci 

k mladým posluchačům, jejichņ podíl na poslechovosti tvoří podle různých výzkumů 

pouze 5–10%.  

Inovovat stanice začala v několika směrech. Rádio se začalo rozvíjet na 

internetovém trhu a přináńelo – v katolicky a náboņensky orientované stanici – doposud 

neznané technologické novinky. Sobotní pořád Písnička týdne (Piosenka tygodnia) je 

hitparádou, ve které vńak – oproti dřívějńím zvyklostem stanice, lze nalézt i písničky 

„světských“ skupin. Ty lze stáhnout také z internetových stránek stanice ve formátu 

mp3. Mezi zpravodajskými novinkami se objevují informace o náboņenských poutích 

motorkářských klubů nebo zprávy o spuńtění nového internetového portálu, kde mohou 

příznivci bývalého papeņe Jana Pavla II. zapálit virtuální svíci za nejznámějńího 

Poláka
141

.  

Se zaváděním inovativních prvků, jako jsou formát mp3 nebo nové hudební 

styly se vńak objevily problémy. Ne vņdy tyto trendy byly pozitivně přijaty vńemi 

posluchači stanice, jejichņ větńinu tvoří lidé starńí. Příkladem je uvedení do prodeje 

náboņenských knih namluvených na CD ve formátu mp3. Ńéfredaktor měsíčníku 

Rodina rádia Maryja Szymon Cieślar musel na vlnách rádia Maryja vysvětlovat: „Ti, 

kteří si objednávají knihy na CD a potom volají a stěžují si, že jim CD nechtějí 

v přehrávačích hrát, upozorňuji, že formát mp3 není totéž co obyčejné CD“
142

. Kdyņ na 

stanici v čase velikonoc – tedy největńího polského křesťanského svátku – roku 2008 

v pořadu pro mladé vystoupila populární, avńak „světská“ rocková skupina 
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Raz.Dwa.Trzy, moderátor pořadu její píseň uváděl slovy: „Hudba bude trochu 

progresivní. Starší posluchače prosím o trpělivost“
143

. Záhy vńak do rádia telefonovalo 

mnoho rozezlených posluchačů, kteří výběr písně označili za nevhodný v době 

největńích křesťanských svátků.  
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4. Argumentace ve vysílání rádia Maryja 

Za cíl výzkumu jsme stanovili zjistit, jaké postoje a názory rádio Maryja ńíří. 

Záměrem je rovněņ zjistit, jakých argumentů a prostředků vyuņívá rádio Maryja 

k interpretaci svého vidění světa rozděleného na „My a Oni“, jak jej definovala Ewa 

Bobrowská (viz kapitola 3). Jako výzkumnou metodu jsme zvolili kvalitativní 

obsahovou analýzu.  

Metoda obsahové analýzy, jeņ v jedné ze svých podob byla vyuņita 

v následujícím výzkumu, je jednou z hlavních výzkumných metod uņívaných v oboru 

humanitních studiích uņ od středověku a je opsána v mnoha vědeckých statích. Irena 

Reifová podotýká, ņe jde o nejfrekventovanějńí metodu na poli výzkumu mediálních 

obsahů
144

. Podle Winfrieda Schulze má metoda obsahové analýzy svoje přesné 

zákonitosti, přesto není úplně exaktní disciplínou, ale něčím mezi vědou a uměním
145

. 

Provedený výzkum je postaven na teorii kvalitativní strukturální analýzy textů. 

Na rozdíl od kvantitativní obsahové analýzy nezahrnuje kvantifikaci, jde tedy o 

interpretativní přístup. Dle Denise McQuaila se v takovémto případě nebere v potaz 

počítání jako důkaz významnosti jevů. Význam se odvozuje z analyzovaných textových 

vztahů, opozic a kontextu a ne z počtu a vyváņenosti referencí. Pozornost je věnována 

spíńe k latentnímu, tedy hlubńímu významu a ten je povaņován za podstatnějńí. 

Strukturalismus také nepřikládá váhu postupům při výběru vzorků a odmítá představu, 

ņe by vńechny „jednotky“ obsahu měly být brány jako rovnocenné
146

.  

McQuail dále upozorňuje, ņe strukturalismus nenabízí systematickou metodu a 

jeho výsledky nelze hodnotit podle normálních standardů spolehlivosti. Nejde také o 

sumarizaci obsahu, kterou je kvantitativní obsahová analýza. Problémem je, jak dodává 

McQuail, propast mezi výzkumem analýzy, vnímáním tvůrců obsahu a publikem. 

Tvůrci mají sklon uvaņovat o jedinečných rysech svého konání, zatímco publikum o 

obsahu přemýńlí větńinou jako o směsici konvenčních ņánrů či typových nálepek a jako 

o souboru proņívaných či očekávaných uspokojení. Verze získaná touto analýzou je 

                                                 
144

 SCHULZ, Winfried - REIFOVÁ, Irena - KONČELÍK, Jakub. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. 

přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 
145

 Tamtéņ. 
146

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 2. S českou předmluvou Jana Jiráka vyd. 

Praha : Portál, 2002. s. 310. 
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tudíņ oběma hlavním souborům účastníků masové komunikace dosti vzdálená a často 

zůstává vědeckou nebo literární abstrakcí
147

. 

 

 

4.1 Způsob provedení analýzy  

 

1. Určení analyzovaného média a relace: 

Pro analýzu jsme si zvolili pořad „Nedokončené rozhovory“ (Rozmowy 

Niedokonczone). Jde totiņ o nejdelńí publicistický pořad na rádiu Maryja, o kterém 

pojednává tato práce. Jako relevantní podnět výzkumu je tento pořad mimo jiné proto, 

neboť je vysílán v hlavním vysílacím čase a tak zasáhne největńí počet posluchačů
148

. 

Z převáņné větńiny se nevěnuje náboņenským, ale společenským otázkám a tvoří tedy 

vhodnou platformu pro zjińtění hlavního bodu výzkumu, a sice jaké názory a postoje 

rádio Maryja vysílá.  

 

2. Určení analyzovaného období: 

Pořad „Nedokončené rozhovory“ se vysílá 6x týdně, avńak tato periodicita není 

mnohdy dodrņována, stejně tak jako délka jednotlivých relací. Vņdy první – 70 

minutová část běņí jak na anténě rádia, tak na spřízněné televizní stanici TV TRWAM 

mezi 18:00 a 20:00.  U některých atraktivních témat se vysílá druhá část pořadu od 

21:40 a trvá zhruba dvě hodiny. Někdy se vysílá i třetí část, která začíná těsně po 

půlnoci a netrvá déle neņ 2 hodiny. Celkem se tak délka jednoho analyzovaného dílu 

můņe lińit – od hodiny do pěti hodin. Výzkumné období jsme stanovili na 31. ledna 

2009 – 28. února 2009. Ve stanovení tohoto období nebyl ņádný konkrétní záměr (snad 

jen s přihlédnutím na fakt, ņe se v průběhu analyzovaného období nekonaly v Polsku 

ņádné významné politické, společenské nebo náboņenské události, které by mohly 

zkreslovat výsledek výzkumu).  

 

 

 

                                                 
147

 Tamtéņ, s. 308-312. 
148

 I kdyņ mají rádia běņně hlavní vysílací časy v ranních hodinách, to, ņe pořad vysílá zároveň televizní 

stanice TRWAM a to, ņe posluchači jsou na pořad po letech přivyklí, z něj dělá jeden z nejpopulárnějńích 

pořadů rádia – pozn. autora. 
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3. Určení okruhu analyzovaných textů: 

Během pořadu „Nedokončené rozhovory“ jsou do studia zváni tzv. experti na 

daná témata. Pokud jde o jednoho hosta, vede několikahodinový monolog s otcem 

moderátorem (vńichni moderátoři jsou kněņí a jsou oslovováni otče), pokud o více 

hostů, vede se debata aņ na výjimky na nekonfliktní úrovni. V druhé části pořadu 

dostávají prostor posluchači, kteří mohou zatelefonovat a hovořit do ņivého vysílání. 

Během této analýzy byly zaznamenány výpovědi jak otců moderátorů, tak hostů a 

posluchačů. Výpovědní hodnota vńech třech subjektů byla postavena na stejné úrovni, 

neboť tyto se vzájemně doplňují, neņ aby vytvářely protichůdné postoje. Jakákoliv 

anomálie zjińtěná během výzkumu byla zaznamenána.  

 

4. Kategorizace dat: 

Relace pořadu jsou ve formátu MP3 uloņeny na internetové straně stanice 

(vńechny lze taktéņ poslechnout na CD přiloņeném k této práci). Nashromáņděné údaje 

proto ńlo snadno analyzovat. Prvním krokem byla kategorizace dat. Po prozkoumání 

transkriptů rozhovorů bylo zjińtěno, ņe se různé výpovědi k sobě vztahují a mohou tedy 

tvořit společné kategorie. Za základní kategorie, které vyplynuly z analyzovaných 

pořadů, jsme určili pojmy „dobro“ a „zlo“. Jak uņ bylo uvedeno v teoretické části 

práce, rádio Maryja ve vysílání prosazuje „černobílé“ vidění světa. Vycházíme 

z předpokladu Bobrowské, ņe dobrem jsou definovány ņivotní postoje a hodnoty 

uznávané oficiální rádiovou ideologií a posluchači rádia. Mezi ně patří křesťanské 

hodnoty, uctívání ņivota od svého počátku, ochrana národních zájmů apod. Vńichni 

jednotlivci, instituce, politická uskupení a názorové proudy, o kterých ideologie hovoří 

v pozitivním světle, jsou definovány jako „dobro“. Naopak „zlem“ jsou označováni 

vńichni nepřátelé katolíků, církve, vlasti a národa. Jsou to zkrátka jedinci, instituce a 

pojmy, kterým byla ve vysílání přiřazena negativní konotace, protoņe nějakým 

způsobem ohroņují vlast, národ nebo existenci samotného rádia.   
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5. Přehled analyzovaných pořadů: 

 

31.1. Minął miesiąc – pravidelná reflexe uplynulého měsíce v podání Jerzyho Roberta 

Nowaka, hlavního ideologa rádia Maryja (celkový čas relace 4:50 hod.) 

3.2. Szansa na dobra Rodzinę - Domowy Kościół – relace na téma domácí církve – 

setkávání manņelů a společné modlitby (1:13 hod.) 

4.2. Prawdziwy kryzys dopiero przed nami – První z několika relací věnovaných 

ekonomické krizi a jejího dopadu na Poláky (4:50 hod.) 

5.2. Kompensacja przyrodnicza – v době uzavírání přihláńek na univerzity 

prezentace a obsáhlá propagace oboru soukromé ńkoly WSKSiM (1:48 hod.)  

7.2. Wzrost energii o 40 procent i brak reakcji rządu. Pořad se věnuje vzrůstu 

cen energie o 40 procent a probírá chybné kroky vlády (1:10 hod.) 

8.2. Najwyższa Izba Kontroli Państwa – Pořad se zabývá historii a současnosti 

tohoto polského kontrolního orgánu (2:00 hod)  

9.2. Kościół kwitnie w Parafii: nasze nadzieje na przyszłość – Jak je pro církev 

důleņitý rozvoj farností. Farnosti jako naděje budoucnosti (2:01 hod.)  

10.2. Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich – Rozhovor z účastníky 

Světového setkání katolických rodin v Mexiku (1:10 hod.) 

11.2. Poczta Polska - bez przyszłości? – Pořad se zabývá kritickou situací ve státním 

podniku Polska Pońta a zkoumá, jaký vliv můņe mít krize na obyvatele (3:15 

hod.) 

12.2. O potrzebie państwa aktywnego i sprawnego w czasie recesji gospodarczej – 

Dalńí z relací zabývající se hospodářskou krizí (1:13 hod.) 

14.2. Poszukując prawdy o Okrągłym stole – Ke kulatému stolu v roce 1988 zasedli 

zástupci komunistické moci a opozice. Jaká je vńak celá pravda? (1:12 hod.) 

17.2. Rodzina w drodzie do nieba – Dalńí z pořadů zabývajících se hodnotami rodiny 

v katolickém pojetí s psycholoņkou (1:10 hod.) 

18.2. Kryzys w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – Jak ekonomická krize 

zasáhla malé a střední podnikatele, o tom pojednává tento pořad (1:52 hod.) 

19.2. Biblia a moralność – Tématem tohoto pořadu jsou rozmluvy o knize s názvem 

Bible a morálka vydané Papeņskou biblickou komisí (3:00 hod.) 

21.2. Minął miesiąc – pravidelná reflexe uplynulého měsíce Jerzyho R. Nowaka, 

tentokrát dříve, protoņe profesor odjíņdí na dovolenou (3:05 hod.) 

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=10778
http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=10794
http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=10806
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22.2. Szukamy dróg wyjścia z kryzysu – cesty z ekonomické krize jaké nabízí 

odborníci pozváni rádiem Maryja (2:00 hod.) 

23.2. Ogrzewanie geotermiczne – pořad vyzdvihuje výhody geotermální energie 

oproti jiným alternativám, v souvislosti se zamítnutím dotací pro ńkolu WSKSiM 

(2:05 hod.) 

24.2. Wiele tematów, jedna troska – dalńí z pořadů zabývajících se rodinnými 

hodnotami v křesťanském pojetí (1:10 hod.) 

25.2. Masoneria Polska 2009 – Pořad se zabývá knihou, která popisuje zednářské 

elity v Polsku (ņidovské, německé apod.) a upozorňuje na hrozby (2:00 hod.) 

26.2. Contra in vitro rozwija się – Představení činnosti organizace proti umělému 

oplodnění Contra in Vitro (2:00 hod.) 

28.2. Fundusze unijne - marnowane należności rozwoju Polski – Pořad o ńpatném 

vyuņívání evropských fondů současnou vládou (3:10 hod.) 

 

 

6. Kódování: 

Ve vztahu k „dobru“ a „zlu“ jsme přiřadili následující termíny, které vzeńly z 

tematické struktury jednotlivých pořadů (viz 5). Určili jsme skupiny domácí politika, 

zahraniční politika, ekonomická situace, rodina a tradiční hodnoty, národní 

bezpečnost, média a geotermální energie. Poslední téma je oproti předcházejícím 

určeno velmi detailně, přesto vyņaduje speciální kategorii, neboť mu média 

konglomerátu rádia Maryja věnují nadměrnou pozornost, ač můņe jít o dočasnou 

záleņitost
149

. Z výzkumu jsme určili 30 nejvýznamnějńích pojmů, které jsme do těchto 

skupin zařadili a které definují vztah v kategorii „my a oni“. Pojmy jsme poté rozloņili 

v následujícím Vennově diagramu. Jeho forma umoņňuje přehledně zobrazit protikladné 

pojmy a umoņňuje zvýraznit ty, které mají přiřazeny obě konotace.  

 

7. Dekontextualizace a rekontextualizace: 

Během celé analytické operace jsou veńkeré texty vytrņeny z určitého kontextu 

(dekontextualizace), aby byly zasazeny do výńe určených kategorií (rekontextualizace). 

V průběhu rekontextualizace bylo zjińtěno, ņe mnoho z témat nelze zařadit čistě do 

                                                 
149

 Projekt na geologický průzkum geotermálních vod totiņ měla financovat Evropská Unie, poté co jej 

schválila odstupující vláda premiéra Kaczyńského v roce 2007. Nová vláda premiéra Donalda Tuska vńak 

schválený projekt zruńila a ńkola WSKSiM tak neobdrņela ņádné finance – pozn. autora. 
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jedné nebo druhé kategorie. Metoda zakotvené teorie počítá s průběņným 

shromaņďováním analyzovaného materiálu aņ do doby, dokud se nedosáhne teoretické 

nasycenosti vzorku. V nańem případě se mnoho termínů a výpovědí opakovalo, coņ 

vychází z ideologického myńlení stanice. Do výzkumu opakované výpovědi zařazovány 

nebyly. Je důleņité upozornit, ņe mnohdy je v souvislosti s argumentací, která má 

obhájit určitý záměr vyuņit jindy negativní pojem v pozitivním světle (příklad Evropské 

unie – viz níņe).   
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4.2 Výsledky výzkumu  

 

Struktura pořadu „Nedokončené rozhovory“ není uzpůsobena konfrontaci 

názorů. Nedochází téměř k ņádnému názorovému střetu či polemice. Jako debatující 

jsou zvaní hosté, kteří bez výjimky drņí ideologickou linii stanice. Souvisí to s výrokem 

otce Rydzyka, ņe diskuze – chápána jako výměna protichůdných názorů s cílem najít 

nejvhodnějńí řeńení – není cestou k pravdě, protoņe pravda popírá debatu, je totiņ 

obecně známa a rádio Maryja jí garantuje
150

. Během zkoumaného období, které kvůli 

délce jednotlivých pořadů zaobíralo zhruba 50 hodin materiálu, dońlo pouze jednou 

k výměně názorů mezi dvěma rozdílnými ideologickými subjekty (viz podkapitola 

4.2.7). 

Jak jiņ bylo uvedeno dříve, velká část pořadu „Nedokončené rozhovory“ je 

věnována telefonátům posluchačů. Pokud takovýto posluchač drņí ideologickou linii 

daného pořadu, můņe dostat velký prostor pro vyjádření svých názorů. Během 

zkoumaného období trval monolog jednoho posluchače nejdéle 25 minut bez 

jakéhokoliv přeruńení nebo vyruńení
151

. Speciální privilegium během pořadu má ředitel 

otec Rydzyk, který pokud zavolá, je mu dán neomezený prostor bez jakéhokoliv 

přeruńení. Tak se také během výzkumu několikrát stalo
152

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150

 KRAJSKI, Stanislaw. Tak-tak, nie-nie : z założycielem Radia Maryja rozmawia dr Stanisław Krajski. 

Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2002. 
151

 Pořad „Nedokončené rozhovory“ z 21. 2. 2009: Posluchačům monolog bez přeruńení trval celkem 25 

minut. 
152

 Rydzyk telefonoval například do pořadů 5. 2., 18. 2., 25. 2., 27.2.   
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 Obr 7: Vennův diagram: pozitivní a negativní konotace přiřazené pojmům získaným 

z vysílání rádia Maryja 

             POZITIVNÍ (Dobro)     NEGATIVNÍ (Zlo) 

 
 

Zdroj: Výzkum autora, pořad „Nedokončené rozhovory“ na rádiu Maryja. Výzkum byl 

proveden v termínu 31. 1. 2009 – 28. 2. 2009 

 

 

4.2.1 „Dobro“ a „zlo“ ve vztahu k domácí politice 

 

Jak jiņ bylo uvedeno výńe, rádio Maryja, ač katolická stanice, se uņ od svých 

počátků silně angaņuje v politice. Během výzkumu se prokázala tvrzení jiných autorů 

z teoretické části, ņe rádio stojí v opozici současné vládě, která je podle rádia vládou 

„bývalých komunistů a zrádců, kteří chtějí Polsko zruinovat a rozprodat,“ (viz také 

4.2.2) zároveň ale, ņe je vládou „liberálních pseudokatolíků a pod vlivem židovsko-

zednářského lobby.“ Symbolem zla je politická strana Občanská platforma (PO) a 

zejména v jejím čele stojící premiér Donald Tusk, který je – převáņně u starńích 

posluchačů – ztělesněním toho největńího nebezpečí.  
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 Jerzy R. Nowak: „Ve volbách (do Evropského parlamentu – pozn. autor) je důleţité, aby 

neprošli SLD (Svaz demokratické levice) a PO (Občanská platforma), protoţe to by bylo jasné 

ohroţení polských národních zájmů. (…) Chtěl bych, aby vláda Tuska nepřeţila do konce 

svého volebního období.“ (31.1.) 

 

 Jerzy R. Nowak: „Země je v těţké situaci a svět hledá moţnosti, jak vytáhnout z naší země 

peníze, ale my taky potřebujeme pomoc. (…) Celou dobu je to o tom, ţe všechny peníze plynou 

pryč z Polska.“ 

 otec moderátor: „Vláda syna marnotratného – celé Polsko prodá, ale lidé jsou uţ unavení, ţe 

vláda nepomáhá.“ (21.2.) 

 

 Jerzy R. Nowak: „Navrhoval jsem (na předsedu KRRiT) Jacka Kurskiego (PiS). On by uţ 

s těmi „komanči“ v (Polské) televizi udělal pořádek!“  

 otec moderátor: „(…) Těch lidí s „esbeckou“ (SB - komunistická Státní bezpečnost) minulostí je 

také ve vládě Tuska hodně.“ (31.1.) 

 

 Jerzy R. Nowak: „Tady je opravdu zle – jak na ministerstvu školství, tak kultury. Na školství 

vládne paní (Katarzyna) Hal, která chce okleštit hodiny dějepisu do jedné hodiny týdně.“   

 otec moderátor: „Ona je totiţ vzděláním matematičkou.“  (31.1.) 

 

 host (poslankyně PiS): „Vláda nemá koncepci jak vyuţívat fondy EU (…) Platforma za dva 

roky zničila všechno, co jsme vytvořili. A stále nic nedělá.“ (28.2.) 

 

 host: „Fakta jsou neobyčejně jasná. Především ukazují, jak falešná byla propaganda úspěchu 

pěstována Platformou (PO), ty zázraky, popírání krize, ţe vůbec existuje. Tusk říkal, ţe do 

Polska krize nedojde.“               

 otec moderátor: „A co více, kdyţ uţ došla, tak se nemůţeme rozvíjet, realizovat ţádnou velkou 

investici. Skáče (Tusk) podle toho, jak jeho poradci pískají.“  

 

 otec  moderátor:  „Věříme v pána Boha a to nás k něčemu zavazuje, ţe ano. To přece 

neznamená, ţe já věřím a ţivot jde jiným směrem.  Ţe jako politik někdo hlasuje, nebo se 

chová jako – můţeme dokonce říct, jako nevěřící! (…)“ 

 host: „Bolí nás, ţe ti liberální pseudokatolíci jsou katolíky, jen neţ překročí práh Sejmu. 

Později musí tzv. hledat kompromisy. V otázkách víry, morálky, boţích přikázání nelze 

diskutovat! (…) Z hrůzou vidíme, jak v tak katolické zemi lidé volí poslance, kteří sice sedí 

v kostele v prvních řadách, ruce zboţně zaloţené, ale potom mají tu drzost poučovat církev a 

biskupy, ţe to oni rozhodují a ne starosvětská nauka církve. Pro nás to je šokující, ale to se 

děje na nejvyšších vládních postech! Ryba smrdí od hlavy.“ (26.2.) 
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Premiér Tusk je na stanici moderátory, hosty i posluchači ironicky nazýván 

divotvorce (cudotworca). Vláda premiéra Tuska se objevuje ve vńech zkoumaných 

pořadech zaměřených na politická, ekonomická a společenská témata a má přiřazenu 

převáņně negativní konotaci. Je-li za nějaký krok hodnocena pozitivně, vņdy 

s přídomkem údivu, slovem „dokonce“ nebo s dávkou ironie.  

 

“Pro zákon tehdy hlasovala dokonce i Občanská platforma.“ (26.2)  

„Dokonce i premiér Tusk přiznal, ţe země je v horší krizi, neţ vláda předpokládala.“ (22.2)  

„Tak copak nám zase vláda zázračného Tuska opět provedla?“ (21.2.)  

 

Mezi kritiky, kteří proti vládě na vlnách rádia vystoupili, lze najít profesory 

historie (Boguslaw Wolniewicz, Jerzy Robert Nowak a dalńí), odborové předáky 

(členové hnutí Solidarita - například z Polské pońty, dolů, elektráren, hutí), psychology, 

pedagogy, kněze, bývalé ministry či současné opoziční poslance, téměř bez výjimky  

poslance strany Právo a spravedlnost (Prawo i Sprawiedliwość). Přesto ani na bývalého 

premiéra za PiS Jaroslawa Kaczyńského, ani na jeho bratra-dvojče prezidenta Lecha 

Kaczyńského mnoho pozitivních citátů ve vysílání nezaznělo (viz také kapitola 4.2.4). 

Během ņádného zkoumaného pořadu na politická témata nebyl dán prostor zástupcům 

vlády ani jejím členům, koaličním poslancům (s výjimkou tématu geotermie – viz 

kapitola 4.2.7), sympatizantům, liberálním novinářům nebo komentátorům větńinových 

polských médií.   

 

 Jerzy R. Nowak: „ (…) předsedovi PiS  Kaczyńskiemu – který je zaangaţovaný ve válce s mafií 

(…) Ale to je pouze ta pomstychtivost, která charakterizuje lidi z PO (…) Tu pomstychtivost 

premiér Tusk nazval eufemicky láskou. Jak oni nás milují. Jak oni milují rádio Maryja, jak 

milují školu WSKSiM, zvláštně záleţitost geotermální energie (…) Chraň Boţe, aby se ještě 

více nezamilovali, protoţe nás úplně zardousí.“ (31.1.)  
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4.2.2 „Dobro“ a „zlo“ ve vztahu k zahraniční politice 

 

Definovat „dobro“ a „zlo“ ve vztahu k zahraniční politice není z výzkumu tak 

jednoznačné, jako v případě předchozí kategorie. Primárním symbolem zla – 

nebezpečím, kterému nelze důvěřovat a přesto se s ním musí ņít, je Evropská unie.  

Ovńem hosté-experti, interpretují-li nějaké chyby polské vlády či premiéra Donalda 

Tuska, nezřídka uvádějí Evropskou unii v pozitivní konotaci (viz kapitola 4.2.4). Během 

relace na ekonomické téma byla zaznamenána hypotetická dedukce jednoho z otců 

moderátorů proti vládě (otec moderátor: „Co byste řekl na tezi – například (…)“). Tento 

hypotetický výrok pak host relace řečnicky převedl bez jakýchkoliv doloņení do úrovně 

pravdivosti a dále s ním zacházel jako by byl pravdivý (host. „To je znepokojující 

zjištění.“). 

 

 host: „EU povstala jako protiklad Sovětského svazu. A co to znamená? To znamená, ţe je to 

útvar, kde také vládne Rada, v Sovětském Svazu to byla rada Sovětu, bylo to RVHP, ţe ano. 

Zkonstruováno je to velmi, velmi podobně, takové symetrické k tomu, co bylo tam.“ 

 otec moderátor: „No a vládne nová levice.“ 

 host: „No a vládne taky trochu taková levice. No a ta byrokratizace, to je největší slabina toho 

systému. Já bych byl pro to, aby EU bylo jako USA, kde jednotlivé státy mají více pravomocí 

neţ nezávislé státy v Evropské unii. Ale pozor, Evropská unie má také spousty pozitiv, 

například podjezdy pro mentálně postiţené, ty by nikdy nevznikly nebýt předpisů EU.“ 

 otec moderátor: „Pane profesore, co byste řekl na takovou tezi, například: Občanská 

platforma zkouší namluvit lidem, ţe vstup do eurozóny je lékem na nynější krizi. Ale podle PO, 

PIS a prezident s tím teď nesouhlasí, i kdyţ obecně moţná ano. Ale Tusk by chtěl vejít do 

eurozóny uţ teď o půlnoci. A pokud by pak ten vstup skončil neúspěchem, PO by svedla 

neúspěch na PIS.“ 

 host: „Bohuţel to je znepokojující zjištění. Někteří politici dělají pouze to, co jim říkají 

výzkumy.“ (22.2.) 

 

 telefonát: „Evropské dotace to je Trojský kůň, třeba si uvědomit, proč je v Polsku málo peněz. 

Jsou polské firmy, které dostanou za práci Euro. No, a jestli dostanou zahraniční měnu, tak 

budou opět kupovat zboţí a sluţby v zahraničí. A ptám se, proč je nedostatek polské měny?“ 

(28.2.)  

 

 

Rádio Maryja se věnuje také české nebo československé politické scéně. Během 

relace věnované událostem kulatého stolu byl na vlnách stanice osočen z toho, ņe mění 
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názory a bratříčkuje se s komunistickou stranou také bývalý československý prezident 

Václav Havel. Naopak pozitivně byl během výzkumu na stanici rádia interpretován 

pouze jediný vysoce postavený politik ze země EU – český prezident Václav Klaus. Ten 

je pro experty rádia Maryja vzorným Evropanem, z jeho názorů odvozují tvrzení, ņe 

Polsko má v České republice dobrého spojence. Silně katolické rádio zde úplně pomíjí 

fakt, ņe pouze 26,7% obyvatel „Klausem vedené“ České republiky se hlásí 

k římskokatolické církvi
153

. V důsledku tak katolické rádio upřednostňuje politické 

hodnoty před hodnotami katolickými – náboņenskými a to je jasný důkaz, ņe pomíjí 

základní poslání své sluņby „katolického rádia“ a „veřejného vysilatele“ jak je uvedeno 

v zákoně o rádiovém a televizním vysílání.  

 

 otec moderátor: „Někde jsem slyšel, ţe pokud by nebylo kulatého stolu, tak bychom měli druhé 

Rumunsko, krvavé převraty apod. Copak to bylo vůbec moţné?“ 

 host: „(…) Ve všech zemích ne všechno probíhalo ideálně. V Československu chtěli, aby se 

prvním tajemníkem stal Dubček, no a vyšel Havel, porušením dohody, stoupenec nevstupování 

do NATO, ještě kdysi, prosazující nevystupování ze socialistického společenství, člověk, který 

byl plně pro porozumění s komunisty, pro nevyvozování důsledků z komunistických zločinů, ţe 

ano.“ (14.2.) 

 

 Jerzy R. Nowak: „Například český premiér Mirek Topolánek se nejednou kriticky vyjádřil na 

téma severního plynovodu. Takţe ne jen my, ne jen Švédsko nebo Litva. Co dělají polská 

média, ţe o tom mlčí? Máme v Čechách opravdu dobrého spojence. S prezidentem Klausem, 

který tak hrdě bojuje proti Lisabonské smlouvě. A to se opomíjí.“ (31.1.)  

    

 Boguslaw Wolniewicz: „Před pár dny tu „ultraevropskost“ ukázal v Evropském Parlamentu 

Hans-Gert Poetering, předseda toho parlamentu, opět si dovolil na prosťácké okřikování 

promlouvajícího prezidenta Čech Václava Klause. Jehoţ evropskosti, autentické evropskosti 

Poetering nesahá ani ke kolenům.“ (21.2.) 

     

 

Dalńím, kdo je pozitivně vnímán z evropských národů, je Velká Británie, u které 

zkoumaní experti oceňují zejména její euroskepticismus. Během výzkumu jsem taktéņ 

zaznamenal pozitivně přijímanou informaci, ņe „stále více Britů opouští anglikánskou 

církev a vrací se zpět do lůna církve římskokatolické.“ (31.1.) 

 

                                                 
153

 Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 [online]. 2005 [cit. 2009-05-01].  
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 Jerzy R. Nowak: „A další téma. Antiunijní nástroje Velké Británie. V Naszem Dzienniku se 

objevil šokující článek o tom, ţe Britové jsou znechuceni z Evropské unie (…) Podle průzkumu 

7 z 10 tazatelů chce referendum v záleţitosti dalšího setrvání Velké Británie v Evropské unii. 

Tak vidíte.“(31.1.) 

 

4.2.3 „Dobro“ a „zlo“ ve vztahu k ekonomice 

 

Téma ekonomické situace, hospodářské krize, rozprodávání majetku 

zahraničním investorům nebo hrozby nezaměstnanosti je úzce spojeno s předchozími 

dvěma částmi. Ńpatná ekonomická situace země se dává za vinu vládě a premiéru 

Donaldu Tuskovi. Téma se vńak točí hlavně okolo zahraničních investic. Ideologie rádia 

Maryja je zaloņena na vizi, ņe zahraniční investoři vykupují polskou zem a úspěńné 

podniky, banky v rukách zahraničních investorů vysávají z Polska peníze, coņ je 

umocněno probíhající ekonomickou krizí. Takováto situace je označována za 

ekonomický holocaust respektive ekonomickou agresi. 

 

 telefonát: „V Pomoří jsou velkostatkáři a to Němci, Francouzi, Dánové a Holanďané. Oni 

prodávají obilí a ty peníze jsou vyváţený ze země. Od malých zemědělců nikdo nekoupí jejich 

produkci.“ (28.2.) 

 

 host: „Je ekonomická krize a banky dělají vše pro své vlastníky v zahraničí a ne pro klienty 

v Polsku.(…) Všechny vydělané peníze odcházejí ze země. (…) Je to ekonomická agrese. 

Tragedie ještě přijde. (podkres váņná, smutná hudba)“ (18.2.)  

 

 telefonát: „Proč vláda Tuska rozprodává majetek bez souhlasu národa? (pláč)“ (posluchačka, 

18.2.)   

 

 Nezaměstnanosti a propouńtění jsou na vině zahraniční vlastníci firem. 

Zahraniční investoři dokonce ohroņují národní firmy – symboly Polska, z výzkumu 

téma Polské Pońty (11.2.). Mezi experty, kteří tyto názory vyslovují, jsou opět 

univerzitní profesoři, ekonomové nebo častými hosty jsou odboroví předáci různých 

postiņených podniků. Oproti čistě politickým tématům se zde jiņ projevují také emoce 

posluchačů. 

 

 Jerzy R. Nowak: „Nepřipravili jsme se na krizi, a proto to takto vypadá. Jak se situace 

zachraňuje? Prodává se Polsko. Dokonce levněji neţ se plánovalo! (…) Do psychiatrických 
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léčeben přicházejí další oběti krize. Kaţdý den média ukazují krach dalších a dalších firem. 

(…) Polská energetika byla prodána do ruky Němcům! Představte si, kdyby byla energetika 

v německých rukách v roce 1939 (…)“ (21.2.)  

 

 telefonát: „My nikomu jinému nedůvěřujeme, jenom Polské Poště. Protoţe to je naše pošta! A 

Telekomunikace uţ naše nejsou! Nevím, kdo na tom teď vydělává, lidi propustili, jeden velký 

nepořádek. A tak to je s celou tou privatizací.“ (11.2.) 

 
 

 

4.2.4 „Dobro“ a „zlo“ ve vztahu k národní bezpečnosti 

 

Nejvíce emocí na rádiu Maryja vyvolávají témata týkající se obrany polské 

suverenity, vlastenectví a národní hrdosti. Ty jsou stěņejními prvky v ideologii rádia 

Maryja. Největńími nepřáteli a permanentní hrozbou pro polský národ jsou Němci, Ņidé 

a zednářské kruhy (tvořené jak prvními, tak druhými jmenovanými). Vládě se dává za 

vinu, ņe nedokáņe ohlídat vlastní hranice a ohroņuje tak Polsko v případě „opětovného“ 

napadení ze strany Německa. Na druhé straně jako pozitivní se akcentuje hospodářská 

schopnost Německa v kontrastu s aktivitami současné polské vlády. Například při 

tématech týkajících se geotermální energie stanice zdůrazňuje vynikající vztah němců 

k přírodě, k obnovitelným zdrojům a alternativním technologiím: „Jezdím často do 

Bavorska a tam na každém domku solární panely, větrné elektrárničky, nádhera (…) 

Kdypak se naše vláda vzpamatuje?“ (27.2.)    

 

 Jerzy R. Nowak: „Polskému lékaři působícímu v Německu Miroslawu Grazieckemu, německý 

úřad pro mládeţ zakázal mluvit s dítětem v nemocnici polsky. Navíc mu bylo řečeno, ţe 

dvojjazyčná výchova je pro děti škodlivá! Kdyţ se chtěl obrátit na konzulát, polský konzul Otto 

Jachymowicz řekl, ţe nemá co spoléhat na pomoc konzulátu, protoţe by to mohlo zhoršit 

vztahy s Německem.“ (31.1.) 

 

 Jerzy R. Nowak: „Před Wroclawí (Vratislav) jsou postavené sloupy s nápisem Breslau. Jen ať 

turisté vědí, ţe vjíţdějí do Německa.“ (31.1.) 

 

 Jerzy R. Nowak: „Hlavním důvodem zablokování konference (o germanizaci Vratislavi) byly 

aktivity místní Gazety Wyborczej a velmi silného germanofilského lobby. Chtěli za kaţdou 

cenu zablokovat prezentaci referátů, které velmi kriticky hodnotí falšování polských dějin 
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v Německu. Konference se měla konat 10. ledna (2009), ale den předtím televize informovaly 

velmi entuziasticky a lţivě o setkání Tuska s kancléřkou Angelou Merkel, kdy premiér hovořil 

o údajně modelových, vzorových Polsko-Německých vztazích. Referáty na konferenci by 

maskovaly falešnost Tuskových tvrzení, protoţe by ukázaly, do jakých rozměrů ty lţi Němců o 

Polácích sahají.“ (31.1.) 

 

 Boguslaw Wolniewicz: „Uţ ve 20. letech (generál Heinz) von Seeckt řekl: „Polsko musí zmizet 

a Polsko zmizí!“ (…) Vypadá to, ţe Angela Merkel, Hans-Gert Poetering nebo Erika 

Steinbach chtějí v tomto velkoněmeckém myšlení pokračovat. (…) Je vidět, ţe ty dvě světové 

války, přes ně rozpoutané a taky prohrané, je nepřivedly k rozumu. Ale proč jim my ještě v té 

nové posedlosti pomáháme?“ (21.2.) 

 

 telefonát: „Jsem dítětem koncentračního tábora a ne jen já, ale 500 000 lidí je v Polsku 

ohroţeno, ţe zůstane bez střechy nad hlavou. Dostaneme výpověď z domu. Nájmy rostou tak, 

ţe převyšují naše důchody, takţe vlastně výpovědi ani dávat nemusejí a někteří lidé musejí 

odejít. Například můj důchod, po 45 letech práce nestačí ani na nájem. Tolik zla se děje, 

vyhánějí nás Poláky z domovů. Svobodné Polsko nám místo střechy nad hlavou dává ulici, 

v koncentračním táboře jsme měli alespoň střechu nad hlavou, lůţko a slámu, ale my Poláci 

dostaneme prázdnou ulici. Jsem zničená.“ 

 host: „Naši předkové válčili s Němcem, aby nevládl v naší zemi, ale teď mu zase dáváme 

hospodářství. Vláda rozprodává náš národní majetek ekonomicky, tak, jak by se nám nic 

v zemi nedařilo vyrobit, ale my to umíme, jen je potřeba dobrý hospodář.“ (22.2.)  

 

 

Antisemitské výroky o nezdravém prorůstání ņidovské kultury, ač vysloveny ve 

jménu obrany „polských“ zájmů, jasně poruńují zákony proti rasové diskriminaci, zákon 

o národnostních menńinách a chartu základních lidských práv a svobod (kterou ovńem 

Polsko nepodepsalo). I přes veńkeré námitky proti antisemitskému vystupování rádia 

Maryja jsem během výzkumu objevil silný protiņidovský akcent. Jen okrajově se relace 

dotýkaly hrozby ze strany Ruska. Spíńe byla akcentována hrozba komunismu, 

stalinismu apod. 

 

 Boguslaw Wolniewicz: „„Problém je uctívání všeho, co je ţidovské (…)Tady trvá nějaká divná 

soudrţnost mezi panem premiérem a panem prezidentem. Všichni pamatují, jak v prosinci pan 

prezident provokativně v Polsku zavedl uctívání ţidovského svátku Chanuky. Zapaloval svíčky 

za oknem svého paláce, chodil v jarmulce, na podlaze s rabínem hráli nějaké podivné hry (…) 

Ptám se, k čemu nám Polákům je Chanuka? Oni mají svůj národní zvyk, ale my máme svůj! 

Proč nám pan prezident nutí tu Chanuku? Hnusně to vypadá, a to není poprvé. Trvajíce u nás 
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uţ desítky let, to lze snadno spočítat, vtíravé prosazování ţidovské kultury a ţidovského bodu 

vidění, je uţ k nesnesení!“
154

. (31.1.) 

 

 Jerzy R. Nowak: „V knize nejvýznamnějších obyvatel Wroclawi se objevil také Ţid Fritz Haber, 

který vynalezl plyn Yperit nebo cyklon B. A tady je smutný paradox. Tím cyklonem pak byli 

Ţidé zabíjeni. Ale Haber byl člověkem velmi bezohledným a brutálním (…) A vedle něj v té 

knize je Edita Stein, oběť toho cyklonu, kterou zabili v koncentračním táboře.“ (31.1.) 

 

 telefonát: “Nám Polákům nutí ţidovskou kulturu (…) Je to „osa GH“ – germano-hebrejská. 

(…) A na západě země uţ nemáme armádu! Jak se budeme bránit? (…) Musíme zaloţit stranu 

a vyhrát volby, jinak to nezvládneme (zoufalý pohnutý výraz). (…) Byl jsem teď v 

rehabilitačním středisku, a tam jsou nápisy německy! Co to má být? Vţdyť to jsou taková naše 

intimní místa. V Německu v takovém zařízení určitě také nemají nápisy v Polštině.“ (21.2.) 

 

 Stanislaw Krajski (spisovatel): „Jak velká je síla té ţidovské zednářské kliky, ţe všichni politici 

před ní padají na kolena? To není od teď, takováto politika (…) Generál Sikorski (polský 

generál za 2. Světové války) soudil, ţe na Jaltě jedině Stalin nebyl masonem, protoţe Stalin se 

povaţoval za Boha, a to je ještě nad zednářstvím. (…)Také PiS je stranou centristickou, a 

takzvaná politická korektnost je to, čeho oni se chtějí drţet za kaţdou cenu. A tato politická 

korektnost v současném světě káţe, ţe pokud vznikne nějaká zednářská organizace, a ještě 

ţidovská, tak je třeba s ní zacházet jako s něčím, co je svaté.“  (25.2.) 

 

 Jerzy R. Nowak: „Ve Wroclawi se germanofilní lobby spojilo s lobby protilustračním. Na 

Wroclawské univerzitě se bojí lustrací jako ďábel svěcené vody. Levicová ideologie - 

stalinismus je tam stále přítomna.“ (31.1.) 

 

 telefonát: „(…) Kardinál Basi řekl, ţe antikrist se v současné době ukáţe jako dobrý člověk, 

ekolog, antikomunista, který přinese na svět mír, ale takový mír jako za časů Sovětského 

Svazu, řečeno mír, ale při tom zabito sto miliónů lidí.“  

 

 telefonát: „(…) Kardinál Basi řekl, ţe antikrist se v současné době ukáţe jako dobrý člověk, 

ekolog, antikomunista, který přinese na svět mír, ale takový mír jako za časů Sovětského 

Svazu, řečeno mír, ale při tom zabito sto miliónů lidí.“  

 

 Jerzy R. Nowak: „Pro nás je vţdy zlé, jsou li vztahy mezi Němci a Rusy lepší.“ (21.2.) 

                                                 
154

 Za tento výrok Rada pro etiku medií (Rada Etiky Medii) vyzvala rádio Maryja, aby se zdrņela 

antisemitských výroků (Zdroj: Rada Etyki Mediów krytykuje Radio Maryja za emitowanie antysemickich 

wypowiedzi . Ekai.pl [online]. 2009 [cit. 2009-02-27].). 
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4.2.5 „Dobro“ a „zlo“ ve vztahu k médiím 

 

Z výzkumu vyplynulo, ņe současná polská větńinová média jsou ztělesněním zla, 

které chce rozloņit Polsko, protoņe tyto média jsou v zahraničním vlastnictví a jednají 

v zájmu svých investorů. Pravidelný host pořadu a hlavní ideolog stanice profesor Jerzy 

Robert Nowak, cituje-li z deníku Dziennik, hovoří o titulu jako o Der Dziennik, čímņ 

akcentuje jeho německou vlastnickou strukturu (31.1 a 21.2.). Ve vysílání téměř 

kaņdého dílu pořadu „Nedokončené rozhovory“ se klade důrazný akcent na fakt, ņe 

jediným polským (ve smyslu hodnot i vlastnické struktury) celostátním deníkem je 

deník Nasz Dziennik, úzce spjatý s rádiem Maryja a jedinou vlastnecko-katolickou 

televizní stanicí je TV TRWAM, taktéņ úzce spjata s rádiem Maryja (viz kapitola 3). 

Rádio doporučuje posluchačům odebírat pouze tato média – tím se ale dopouńtí dalńího 

prohřeńku proti zákonu o rozhlasovém a televizním vysílání, kde je jasně uvedeno, ņe 

stanice se statusem „veřejný vysilatel“ nesmí vysílat ņádné druhy reklamy.  Největńím 

nepřítelem je ovńem deník Gazeta Wyborcza, která je podle otce Rydzyka vlastněná 

německými ņidovskými masony (zednáři). Ačkoliv stanice varuje před vyuņíváním 

těchto „liberálních“ médií jako zdroj informací, z jiného úhlu pohledu, ideologie stanice 

často jiná média „zdrojuje“ (a to jak liberální tak krajně levicová), aby potvrdila teze, 

které prosazuje. Vyuņívá tedy tato nepřátelská média jako zdroj argumentů pro svá 

tvrzení.  

 

 Jerzy R. Nowak: „(…) no a samozřejmě Wyborcza, ta toho zase nalhala (…)“ (21.2.) 

 

 otec Rydzyk (telefonicky vstupuje do diskuze): „ Polsku také hrozí hlad, 27% dětí není sytých, 

je denně hladových – v Polsku! Kdo to věděl?  Média tomu slouţí. V čí rukách jsou média? 

V rukách, podívejte se na vlastnické struktury!“  

 host (poslanec PiS): „Po výpovědi otce Rydzyka, jako politik, musím sklopit hlavu z ostudy. 

Protoţe to byla holá pravda.  Ale je to také vina Poláků! Jak hlasovali, tak mají.“  (18.2.) 

 

 

S rozvojem moderních technologií je akcentována důleņitost internetu. Převáņně 

se vńak doporučují číst „diskuze“ na „nepřátelských“ serverech, které – pokud nejsou 

cenzurovány – ukazují „celou pravdu“ o daném médiu. Nebezpečím a hrozbou je podle 

rádia Maryja internetová encyklopedie Wikipedia, jejíņ autoři (ač ņádní oficiální 
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neexistují – pozn. autor) by měli být podle názorů rádia Maryja trestáni a veřejně 

lynčování.  

      

 Jerzy R. Nowak: „Babičkám internet doporučuji, ale pozor na Wikipedii, která je velmi lţivá! 

Mám plán jim napsat dopis o tom, jak lţou (…) Ti co píší ty lţi, přece musí stanout před 

soudem! (…) Wikipedia, kterou si mohou číst miliony čtenářů a takové lţi. Autoři by se měli 

veřejně vyzpovídat a omluvit. “ (30.1.) 

 

 Jerzy R. Nowak: „Dokonce i na internetu, kde dominují mladí lidé, tak i tam většina 

vyjadřovala patriotické cítění a nadávali Gazetě Wyborcze za cenzuru diskuzí a útoky na tu 

konferenci (ve Vratislavi). Duše se radovala, kdyţ jsem to četl.“ (30.1.) 

 

 

4.2.6 „Dobro“ a „zlo“ ve vztahu k tradičním hodnotám 

 

Zásadním, avńak ne nejvýznamnějńím prvkem, jak by se na katolické rádio 

mohlo jevit, v ideologii rádia Maryja je ochrana tradičních hodnot, pravdy vzeńlé z víry 

a rodiny v katolickém pojetí. Tomuto tématu byly věnovány celé pořady (3. 2., 10. 2. a 

24. 2.).  

 

 host: „Co je pro křesťana nejdůleţitější? Na prvním místě je vţdy pán Bůh, to je takové známé 

rčení v našem hnutí (hnutí domácí církve – pozn. autor), ţe pokud je Bůh na prvním místě, 

všechno ostatní je na správném místě. Na druhém místě je ţivot v milosti boţí, na třetím je můj 

muţ a pro muţe ţena. Potom jsou děti, rodina, máma, tchýně. Na čtvrtém místě je zaměstnání, 

na pátém sociální práce a pomoc druhým a teprve na šestém místě naše hobby.“ (3.2.) 

 

 otec moderátor: „Nad církevní pravdou se nediskutuje, tu se pouze učí!“  (10.2.) 

 

 host: „Člověk je jako počítač, podle toho, jaký program se do něj nahraje, to potom dělá. A 

virus, to je takový hřích, který nás poţírá (…)“ (19.2.) 

 

 host: „Po mnoho let se liberální kruhy vysmívaly věřícím, schvalovaly různé zákony, které 

podkopávaly křesťanské hodnoty, kde věřící museli doplácet na tyto nemorálnosti.“ (doplatky 

vlády na umělé oplodnění – pozn. autor), (25.2.) 
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Tato tradicionalistická doktrína nepřipouńtí vztahy dvou osob stejného pohlaví, 

které označuje pojmem pseudorodina. Pro ideologii rádia jsou feministky „novodobými 

čarodějnicemi“, které podněcují mladé ņeny, aby ņily nekřesťanským sexuálním 

ņivotem a pobíraly antikoncepční prostředky, které způsobují neplodnost. Speciální 

pořad byl věnován vlivovému hnutí Contra In Vitro, které má za cíl prosadit zákon 

zakazující techniku umělého oplodnění. Stejně negativně se stanice staví proti potratům.  

 

 host: „Jestli noviny napíší o shromáţdění několika desítek muţů, kteří by chtěli být nějakou 

„pseudorodinou“ a nenapíší o setkání několika stovek tisíc věřících v Mexiku, tak je třeba 

změnit noviny.“ (10.2.) 

 

 telefonát: “Ani stát, ani parlamentní zákony, ani ţádné organizace nedbají o zodpovědné 

manţelství a rodičovství, ale právě naopak podněcují emoce mezi mladými lidmi, a takové ty 

feministky a podobně, hlásají, ţe uvedení do sexuálního ţivota má probíhat dříve, a 

antikoncepční prostředky ať uţ mechanické, nebo farmakologické, ať uţívají uţ mladé dívky. 

A já vím od lékaře, ţe pokud ty dívky uţívají tyto prostředky tak brzo, tak potom se jejich 

organizmus stane bezplodným a ona nemůţe mít děti a nemůţe být matkou (…) a potom se 

přistupuje k „in vitro“, zabíjení apod.“  

 otec moderátor: „A právě proto my můţeme jít k našim poslancům a říct jim o tom.“  

 telefonát: „(…) Nechť rádio Maryja bude tou duší národa, který je umlčován, zabíjen a 

brutalizován. Omlouvám se, protoţe teď uţ hovořím pod vlivem emocí.“   

 host:“Samozřejmě, ţe máte pravdu, ta antikoncepce, ta chemie napouštěna do těla ţeny, a 

potrat, to je všechno příčinou toho, ţe člověk potom nemůţe otěhotnět. Jen připomenu, ţe 

první přikázání, které Bůh dal ţeně a muţi, bylo: buďte plodní a rozmnoţujte se. Plodnost 

vţdy byla svázaná s manţelskou láskou. Ale teď ty levicové kruhy, liberálové a feministky hlásí 

pravý opak: buďte neplodní a děti berte jako hrozbu a neštěstí.“ (26.2.) 

 

 telefonát: „Přece v koncentračních táborech se pokoušelo vytvořit lidsko-zvířecí hybridy. Ţeny 

byly inseminovány koňským semenem. Jaká je záruka, ţe získaný materiál údajně pro umělé 

oplodnění nebude zneuţit do produkce zvířecko-lidských hybridů?” 

 host: „Ano, ve Švýcarsku, Holandsku nebo Anglii se dělají různé hybridy psa s člověkem apod. 

(…) To opravdu je nadevše lidské chápání. Nedopusťme to, buďme rozumní. V Polsku, kromě 

Malty, můţeme být jedinou zemí, kde je „in vitro” zakázáno. Buďme národem zdravým, 

nenechme se pobláznit a zastavme to!” (26.2.) 

 

 telefonát (posluchačka radí neplodným párům) : „Po kolenech do Čenstochové (nejposvátnějńí 

místo v Polsku). Znám takové manţelé, opravdu, je moţné vymodlit všechno. A Marie - 

nejposvátnější, nejmilovanější vyslechne všechny.“ (26.2.) 
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Rádio se silně zabývá výchovou mladé generace. Posluchači telefonující do 

rádia, často akcentují také vlastní úspěchy a neúspěchy ve výchově rodiny. Příkladem 

je, jak se problém pracovní migrace do zahraničí, promítá do rodinných vztahů 

v Polsku. 

 

 telefonát:  „Mám 10 dětí a 34 vnuků, všechny jsem vychovala, jak jsem nejlépe mohla, není 

mezi nimi ani jeden bandita nebo zloděj (…) dcera odjela pracovat do Anglie a zabilo jí 

v Anglii auto (…)“ (pláč)  

 otec moderátor: „Pomodleme se společně za Vaší dceru…“ (17.2.) 

 

 

4.2.7 Zvláštní kategorie - geotermální energie 

 

Z výzkumu jasně vyplynulo, ņe akcent ochrany přírody se na stanici rádia 

Maryja prosazuje silně účelově. Nejdůrazněji je kladen na téma „výhody geotermální 

energie“, pomocí které chce nadace Lux Veritatis, vedená ředitelem stanice otcem 

Rydzykem, zásobovat teplem budovy ńkoly WSKSiM a na výrobě elektrické energie 

chce financovat chod rádia Maryja a dalńích projektů. Spor se současnou vládou, která 

neodsouhlasila dotace na tento projekt a neschválila také vyhláńení veřejné sbírky, 

kterou chtěl otec Rydzyk získat potřebné peníze, se proměnil v boj, kdy posluchači 

telefonují do rádia a volají po geotermii, aniņ by vůbec věděli co to je, nebo o jiných 

alternativních zdrojích.  

 

 otec Moderátor: „Rádio Maryja chce slouţit k tomu, aby u nás vzrůstalo povědomí, abychom 

dokázali vyuţívat ty dobra, které máme (geotermální energii) – ne proto, abychom se sami 

obohacovali, aby lidé mohli ţít důstojně.“ 

 host: „Jmenuji se Mikuláš a mám uţ svoje léta. Bojím se, co tady nechám svým dětem. Přece 

Mikuláš dětem nikdy nic zlého nenechal.”   

 moderátor: „Je třeba nejen o svých dětech pamatovat.” 

 

 



Diplomová práce  Polské katolické rádio Maryja 

 

77 

 

Během jednoho z vysílání věnovaného tomuto tématu byl dán (nevědomky
155

) 

prostor poslanci vládní strany Občanská platforma. Jeho výpověď se ale změnila na 

kritické osočování poslance, kdy jej ve studiu přítomna skupinka knězů - moderátorů a 

otec Rydzyk přes telefon začala okřikovat, jako by ńlo o hlavního viníka sporu, ačkoliv 

tento poslanec neměl s geotermií nic společného. Projevil se zde syndrom „kolektivní 

viny“, kdy zástupce „nepřátelské“ organizace je brán na stejné úrovni jako ikona či 

vůdce uskupení.  

 

 otec Rydzyk (vstupuje telefonicky do vysílání): „Pane poslanče, škodíte nám. Škodíte nám! 

(křik) Já křičím, volám hlasitě ke všem Polákům, ţe Občanská platforma nám škodí! Já to 

takhle budu říkat, dokud budu moct mluvit. To ještě není všechno. Nejen, ţe pořád lţou, 

pořád…“ 

 poslanec za PO: „Ne, ne, myslím, ţe ne.” 

 otec Rydzyk: „Deset ministerstev, devět ministerstev se námi zabývá a podkopává nám nohy! 

Devět ministerstev vlády. Copak jsme z měsíce? Nejsem Polákem? Katolíci nemají práva? To 

mám být politicky korektní a chtít jen to, co chce Tusk?”  

 poslanec za PO “To musím vyslechnout všechno?...” 

 otec Rydzyk: „Jste poslancem, kterého jsme volili. Národ Vás volil, to spolu mluvte a ne, ţe my 

jsme vašími otroky. Posílají na nás kontrolu za kontrolou a lidí speciálně nabírají kvůli těm 

kontrolám. A my máme dobré informace! Aby nás zničili. A to je činnost škodící Polsku. To vy 

škodíte Polsku! Vaše seskupení. To je všechno.” (Rydzyk pokládá telefon) 

 poslanec za PO: „Já jsem myslel, ţe budeme hovořit o něčem jiném.” 

 otec moderátor: „Hovoříme o geotermii.”(27.2.) 

 

 

Dalńí „ekologické“ téma, které se objevilo ve zkoumaném období, se týkalo 

ochrany prostředí v kontextu sítě chráněných přírodních rezervací Natura 2000. 

V podstatě věci vńak ńlo pouze o sedmdesáti minutovou reklamu na ńkolu WSKSiM, 

formálně vedenou otcem Rydzykem, která „právě“ otevírá nový obor pro studenty 

doktorandského studia. Během pořadu byly akcentovány výhody studia, nadńené 

vyprávění studentů i chvála profesorů. Hosté hovoří o tom, co případní studenti mohou 

na studiích zaņít: vynikající profesory, výzkum „v nádherném prostředí“ doliny Dolní 

Visly apod. Nikde během pořadu vńak nebylo uvedeno například to, ņe se za studium 

                                                 
155

 Pořad se vysílal na ņivo z jednoho z kostelů a telefonující poslanec se představil pouze jako poslanec 

z daného okrsku. Kdyņ během vysílání vyńlo najevo, ņe poslanec je z vládní Občanské platformy, bylo to 

překvapující také pro Otce Rydzyka, který okamņitě zavolal a byl přepojen do vysílání (viz rozhovor 

„konfrontace názorů“). 
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platí. Celý pořad se tak podobal spíńe reklamnímu sdělení a tím zásadně rádio Maryja 

poruńilo zákon o rádiovém a televizním vysílání, které mu vysílat reklamu neumoņňuje. 

 

 host (děkan školy WSKSiM): „Trvá nábor na naše studia, která začnou v březnu letošního 

roku, takţe všechny, kteří se ještě rozhodují a neví, jak vypadá program studia, jak vypadají 

hodiny, mohou dnes (v průběhu pořadu) takovéto informace získat.“ (5.2.) 

 

 otec Rydzyk (telefonicky se připojil do vysílání): „Děkujeme všem, kteří podporují naší školu, 

děkujeme za to, ale doufám, ţe ti dárci nezapomenou podporovat také rádio Maryja! Protoţe 

to bylo zlé. Prosíme o pomoc, o pamatování na rádio Maryja, tím více, ţe nastává stále větší 

bída v Polsku – za to mohou „zázraky“ této vlády, ţe z nás dělá Japonsko, nebo nějakou jinou 

zemi, kde se za chvíli nebude chodit v botách, dokonce ani v ponoţkách, pustí nás jen naboso, 

ale kaţdopádně počítáme s pomocí rozumných lidí, lidí milujících pravdu a myslících daleko 

do budoucnosti a investujících do mládeţe, protoţe to je budoucnost. V dnešním ideologickém 

zmatku, kdy ateismus je spolčen se satanismem. Bděte přátelé, ta nenávist ţivota, nejen potrat, 

ale i eutanazie, i ty hybridy „in vitro“ a tak dále. Je třeba dělat všechno proto, aby Polsko bylo 

boţské. Pamatujte, ţe Polsko bude boţské, nebo nebude vůbec. Budoucnost je v mládeţi! 

Prosím Vás, uţ není důleţité pouze to, aby děti šly na univerzitu, je třeba dávat pozor, na jakou 

univerzitu půjdou, protoţe je moţno je ztratit! Potkávám rodiče, kteří říkají – přestal jsem mít 

kontakt s mými dětmi, protoţe šli k mravokazcům a ne k mistrům. Je třeba hledat mistrů! 

(…)“ 

 host (děkan ńkoly WSKSiM): „Děkujeme velmi srdečně rektoru zakladateli (otec Rydzyk musel 

oficiálně opustit místo rektora v roce 2006, kvůli nedostatečnému akademickému vzdělání – 

pozn. autor) naší školy za všechny nápady, které náš otec zakladatel neustále chrlí (…)“ (5.2.) 

   

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce  Polské katolické rádio Maryja 

 

79 

 

Závěr 

 

Tato práce si kladla za cíl popsat a vyloņit způsoby konstruování „sváru dobra a 

zla“, jak jej chápe a realizuje polské katolické rádio Maryja. Z výzkumu, který byl za 

tímto cílem proveden, vyplynulo, ņe rádio svými výroky prosazuje radikální národně-

katolickou linií. Jako „dobro“ brání tradiční katolické hodnoty, jakými jsou rodina 

v křesťanském pojetí, tedy partnerský vztah mezi muņem a ņenou nebo ochrana ņivota 

od samého jeho počátku. „Zlo“ pro něj představuje liberální pseudokatolicismus 

v polské politice, ņidovsko-zednářský vliv v polské ekonomice, cizí, tedy zahraniční 

vlastnické struktury polských médií anebo odvětví lékařské vědy zabývající se umělým 

oplodněním, interrupcí nebo eutanazií.      

Výzkumem bylo dále zjińtěno, ņe rádio Maryja vyuņívá ve vysílání celou řadu 

běņných prostředků propagandy a poruńuje několik polských zákonů. Ve vysílání se 

objevuje reklama a reklamní sdělení, coņ je v rozporu s vysílací formou stanice. Jako 

médium, které má polskou Radou pro rozhlasové a televizní vysílání přidělenou vysílací 

licenci jako „veřejný vysilatel“ (nadawca spoleczny), podle zákona reklamu vysílat 

nemůņe. Výzkumem jsme vńak zaznamenali více neņ hodinové reklamy na soukromou 

Vyńńí ńkolu společenské a mediální kultury v Toruni (patřící do konglomerátu rádia 

Maryja), dále na několik knih s nacionalistickou (Regermanizacja Wroclawi) a 

protiņidovskou (Polska Masonerie 2009) tématikou nebo na tepelná čerpadla (souvisí 

s tématem geotermální energie). Rádio pravidelně propaguje deník Nasz Dziennik 

patřící do konglomerátu rádia Maryja a povaņuje jej za „jediný polský deník“ jak 

z vlastnické, tak ideologické struktury. Za hrozbu národním zájmům povaņuje rádio 

Maryja deník Gazeta Wyborcza.  

Ve vysílání znějí opakovaně antisemitské výroky z úst hostů, nejsou vńak 

moderátory stanice nijak komentovány nebo korigovány. Z výzkumu vyplynulo, ņe 

rádio Maryja publikuje výroky, které hanobí rasu a náboņenské přesvědčení určité 

skupiny obyvatel, a poruńuje tak zákon o menńinách. Výrok emeritního profesora 

historie Boguslawa Wolniewicze „trvajíce u nás už desítky let, to lze snadno spočítat, 

vtíravé prosazování židovské kultury a židovského bodu vidění, je už k nesnesení!“
156

, se 

stal předmětem protestu Polské obce ņidovské v čele s hnutím Otevřená republika 

(Otwarta Rzeczpospolita) a zabývala se jím také polská Rada pro etiku medií (REM). 
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Během vysílání jsme zaznamenali také silný nacionalistický kontext, který veřejně 

hanobí Německo. To se podle rádia stále nevzdalo boje o svá území, která ztratilo 

v souvislosti s průběhem druhé světové války.   

Analýzou zkoumaného materiálu bylo dále zjińtěno, ņe katolické rádio Maryja 

nadřazuje politické zájmy nad křesťanskou etiku. Rádio se tak pod záńtitou obrany 

křesťanských hodnot stává nositelem politické propagandy a často i manipulativním 

obhájcem vlastních politických a ekonomických zájmů. Příkladem je snaha nadace Lux 

Veritatis, patřící do konglomerátu rádia Maryja, opětovně získat dotace na geologický 

průzkum geotermálních pramenů v okolí Toruně. Intenzivní propagace geotermální 

energie prochází téměř vńemi analyzovanými pořady bez ohledu na to, jaké je jejich 

primární zaměření (politické, ekonomické, křesťansko-etické).   

Ņádná z výńe uvedených zjińtění nejsou překvapivá. Jak podotýká Ewa 

Bobrowská, otec Rydzyk mnohokrát přiznal, ņe do éteru často padají ostrá slova, 

protoņe tolerance – jak tvrdí – nemůņe znamenat souhlas se zlem. Rádio Maryja ono 

„zlo“ označuje velmi výrazně. Ve vysílání rádia nelze také hovořit o názorovém 

pluralismu, neboť do rádia jsou zváni bez výjimek ti, kteří – viděno ideologií rádia – 

„hlásají pravdu“, anebo alespoň ti, kteří pravdu intenzivně hledají. Podle otce Rydzyka 

diskuze – chápána jako výměna protichůdných názorů za cílem najít nejvhodnějńí řeńení 

– není cestou k hledání pravdy, protoņe o pravdě netřeba diskutovat, je totiņ předem 

známá a rádio Maryja jí garantuje. Tento koncept je vńak čistě propagandistický.   

Rádio se drņí silně propagandistické linie katolické církve, do které navíc 

přidává politickou ideologii obhajující vlastní záměry. Papeņ Jan Pavel II., za jehoņ 

vlády se média stala pro církev plnohodnotným a významným prostředkem komunikace 

uvedl, ņe „nelze zůstat lhostejným k obsahu, který se dotýká otázek lidské existence, 

jako je právo na život od samého jeho počátku, duchovní a morální rozměr, mír, 

spravedlnost. Informace nemůže být neutrální tváří v tvář problémům a situacím, které 

otřásají společností jak na národní, tak nadnárodní úrovni“
157

.   

Pravda je pro církev předem daná a média mají slouņit pouze k jejímu ńíření. 

Tento koncept rádio naplňuje zcela. Kromě pravdy o bohu vńak Jan Pavel II. hovořil 

zejména o společenských tématech, jako je válka, poruńování lidských práv, bída, útlak 

nebo narkomanie. Zde se ovńem rádio Maryja od církevní doktríny odlińuje. Jestliņe měl 

Jan Pavel II. na mysli válku, otec Rydzyk jeho výrok pojal jako válku s liberály, 
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socialisty a postkomunisty. Hovořil-li bývalý polský papeņ o lidských právech, rádio 

Maryja mluví o poruńování práv Poláků zahraničními „germano-hebrejskými“ kruhy. A 

uvaņoval-li Karol Wojtyla o bídě, Rydzyk uvaņuje o nedostatku finančních prostředků 

pro fungování své rozhlasové stanice. 
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Resume 

The aim of the dissertation thesis called „Catholic Radio Maryja“ is to introduce 

the radio Maryja into the Czech readers, describe its history, presence, surroundings and 

to collect and analyze – from the radio point of view – positive and negative values 

which represent “the good” and “the evil” in actual social tasks.  

The dissertation thesis is divided in four parts and introduction. The introduction 

describes shortly a relation between Poles and the Catholic Church as an institution. In 

the first part of the thesis the democratic changes in the Polish media sector are 

presented. It describes structure of the underground press, first free media and transition 

in to the democracy in general. The aim of the chapter is to describe the circumstances 

in which Radio Maryja was established.  

The second part presents the history as well as the presence of the radio station. 

The role of the founder and director of the radio, Tadeusz Rydzyk is underlined as well 

as the other radio ideology and agenda-setters connected with Torun’s radio station. 

This chapter also reflects structure of the different media, publishers, institutions and 

movements grouped in “radio Maryja conglomerate”. The part of this conglomerate is 

also movement called “Family of radio Maryja” which is the biggest unofficial 

movement in Poland with hundreds of thousands supporters.   

The third part of the thesis is called “Radio Maryja controversy”.  It shows the 

relation between Radio Maryja and the Polish Catholic Church which is problematic 

from the early beginning of the radio Maryja broadcast. It is because of the radio is not 

the part of polish catholic church but the independent catholic unit ruled by the Italian 

order of the Redemptorists. These chapter emphases also direct connection between 

radio ideology and specific political campaign. It also informs about anti-Semitic 

statements transmitted by radio.  

In the dissertation thesis the qualitative content analysis method was used to 

analyze the tracks of the radio Maryja auditions. The audition “Unfinished 

conversations” was chosen for the analyzing because of the program almost daily 

presence. The program had been analyzed from 31
st
 January to 28

th
 February 2008 (a 

full version of analyzed program is attached on CD at the end of this thesis). 

In the thesis the attention was put into the division between “the good” and “the 

evil” delivered into recipients and publicity. The results of the research identifies that 

“the good” in ideology of radio Maryja means the conservative catholic values which 
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are detailed described (for example family in the catholic point of view or right to live 

from the early beginning) as well as the protection of the national interests (for example 

to protect the country national economy against the foreign investments or to protect 

national sovereignty like threat of so called “regermanization” of the west Poland).  

From the Czech point of view radio Maryja clearly supports the political 

ideology of “euroscepticism” which is - according to the radio station – represented by 

the Czech president Vaclav Klaus. On the other hand former president Vaclav Havel is 

in the radio ideology considered as a “friend of the communist”. 

The result of the analysis is also fact that radio Maryja by its transmittions 

breaking the polish law. It is transmitting advertisements which are not possible to 

transmit as far as radio is termed “public broadcaster” by the polish transmitting council 

(KRRiT). It also breaks the polish law about rights of minorities. Clearly evidence of 

the antisemitic statements was found and recorded during the analyzed period. 
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