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Fenomen spo³eczno-polityczny Radia Maryja

W

grudniu 2002 roku toruñskie Radio Maryja obchodzi³o 11. rocznicê
wyemitowania pierwszej audycji. Dziœ nikt ju¿ nie ma w¹tpliwoœci,
¿e mamy do czynienia ze swoistym fenomenem. W ci¹gu tej dekady
rozg³oœnia ojców redemptorystów odnios³a wielki sukces. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest fakt, ¿e Radio Maryja jest rozg³oœni¹ o wyj¹tkowej
i oryginalnej formule radia modlitewnego, które przyci¹ga jak magnes miliony s³uchaczy. Oferta programowa toruñskiej rozg³oœni jest wyj¹tkowa
i nie ma swojego odpowiednika na rynku œrodków spo³ecznego przekazu.
Program Radia Maryja jest oparty na trzech podstawach: modlitwa, katecheza i kontakt ze s³uchaczami. Szczególnie kontakt ze s³uchaczami
wp³yn¹³ na wielki sukces rozg³oœni. Jest ona najbardziej „¿yw¹” i „interaktywn¹” rozg³oœni¹ w Polsce. Stacja kontaktuje siê z swoimi s³uchaczami nie tylko po to, by wymieniaæ myœli i pogl¹dy (temu zamierzeniu s³u¿y
audycja „Rozmowy niedokoñczone”, która – jako pierwsza w Polsce –
ma interaktywny charakter), ale tak¿e, aby jednoczyæ siê w modlitwie.
Radio Maryja jest katolick¹ rozg³oœni¹ radiow¹ za³o¿on¹ przez ojców
redemptorystów w marcu 1991 roku1 w Toruniu z siedzib¹ przy ulicy
¯wirki i Wigury 80. Twórcy stacji, nadaj¹c jej imiê Maryi, chcieli oddaæ
ho³d Matce Boskiej i jednoznacznie okreœliæ profil nowo powstaj¹cej stacji. Dyrektorem i za³o¿ycielem jest ojciec Tadeusz Rydzyk, próbuj¹cy naœladowaæ œw. Maksymiliana Kolbe, inicjatora radiofonii katolickiej
w Polsce, który nadawa³ z Niepokalanowa w³asne programy religijne2.
Radio Maryja nale¿y do grupy audytywnych œrodków masowego przekazu, które cechuj¹ siê tym, ¿e za pomoc¹ technicznych urz¹dzeñ przekazuj¹
masowemu odbiorcy na odleg³oœæ treœci za poœrednictwem mowy, muzyki
i innych dŸwiêków. Wspomniany kap³an, niczym wytrawny przywódca
polityczny, nie musi ci¹gn¹æ ludzi za sob¹, tylko sprawia, ¿e sami za nim
1
2

ród³o: Kalendarz Rodziny Radia Maryja na rok 1999, Szczecinek 1998.
ród³o: „Rodzina Radia Maryja” 2002, nr 3, s. 43.
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pod¹¿aj¹. Jego charyzmê w doskona³y sposób okreœla powiedzenie: „Alleluja, i do przodu”, które symbolizuje religijnoœæ i radoœæ, a tak¿e pokazuje kierunki dzia³ania.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, nale¿¹cy do zakonu redemptorystów3, sta³ siê
jedn¹ z najbardziej znanych postaci polskiego ¿ycia publicznego. W³aœciwie ¿adne media, poza jego rozg³oœni¹ i zwi¹zanym z ni¹ „Naszym Dziennikiem”, nie maj¹ do niego dostêpu. Choæ ojciec Rydzyk jest osob¹
publiczn¹ od dziesiêciu lat, tak naprawdê ma³o o nim wiadomo4. Prze³omem w jego ¿yciu by³ pobyt na misjach w bardzo katolickiej Bawarii.
W³aœnie tam narodzi³ siê pomys³ stworzenia rozg³oœni o ewangelizacyjnym profilu. Po powrocie do kraju w 1991 roku redemptorysta zacz¹³
wcielaæ swój pomys³ w ¿ycie. Tak wspomina tamte wydarzenia: „Postrzegam to jako wielk¹ przygodê i wyzwanie. Coœ, co dostrzeg³em jak za
mg³¹, jeszcze nie widzia³em wszystkiego jasno, jak to bêdzie siê rozwija³o, ale by³em pewny, ¿e to ma zaistnieæ. Nie myœla³em jeszcze o szczegó³ach, ale widzia³em cel: przede wszystkim obj¹æ ca³¹ Polskê i Poloniê,
¿eby umocnieni Polacy umacniali w wierze innych”5. Po dziesiêciu latach
wizja ta siê spe³ni³a. Radio Maryja obejmuje obecnie prawie ca³y obszar
Polski, a tak¿e dociera do skupisk polonijnych w Chicago, Detroit i w Toronto. W Europie zaœ, jak mówi ojciec Rydzyk „odbierani jesteœmy od
Atlantyku po Ural”6. Z ma³ego radia rozg³oœnia uros³a do rangi potentata
medialnego, w którego posiadaniu s¹ tytu³y prasowe, fundacje, instytuty,
uczelnie, a przede wszystkim wielkie grono oddanych s³uchaczy.

3
Za³o¿ycielem zgromadzenia zakonnego redemptorystów by³ œw. Alfons Maria
Liguori, urodzony w Neapolu w roku 1696. Zgromadzenie zrodzi³o siê z troski œw. Alfonsa o nale¿yte ¿ycie religijne tych, którzy z braku w³aœciwego duszpasterstwa lub
warunków spo³eczno-ekonomicznych byli chrzeœcijanami tylko z imienia. Najnowsze
konstytucje zgromadzenia, wnikaj¹c w myœl swego za³o¿yciela, tak formu³uj¹ cel redemptorystów: „Dlatego redemptoryœci swoj¹ dzia³alnoœæ apostolsk¹ przede wszystkim powinni skierowaæ do tych chrzeœcijan, których Koœció³ nie zdo³a³ jeszcze
nale¿ycie wyposa¿yæ w œrodki zbawienia, lub którzy nauczania Koœcio³a nie przyjmuj¹ jako „Dobrej Nowiny”, lub którzy przynosz¹ szkodê na skutek roz³amu Koœcio³a, wreszcie do których œwiat³o Ewangelii jeszcze nie dotar³o” (konstytucja 3).
4
M. Lizut, Ojciec Rydzyk nie kocha dzieci swoich, „Gazeta Wyborcza”, 2–3 lutego 2002.
5
E. So³owiej, w rozmowie z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. za³o¿ycielem i dyrektorem Radia Maryja, ¯eby Polacy umacniali w wierze innych, „Nasz Dziennik”,
7 grudnia 2001.
6
M. Ikonowicz, Zbuntowane „Radio Maryja”, „Przegl¹d”, 10 grudnia 2001.
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Taka przemiana by³a mo¿liwa dziêki charyzmie ojca dyrektora. Bez
niej nie by³oby zaplecza, pieniêdzy i rzeszy s³uchaczy. Co do tego, ¿e jest
on osob¹ charyzmatyczn¹, nie maj¹ w¹tpliwoœci zarówno jego zwolennicy, jak i przeciwnicy. Jest to spowodowane tym, ¿e jego osobowoœæ jest
pe³na religijnoœci, zdecydowania i radoœci.
Sam zainteresowany tak t³umaczy sukces toruñskiej rozg³oœni: „Widzê to tak, ¿e ca³y czas ktoœ to prowadzi, bardzo wyraŸnie tego doœwiadczam. To jest takie nasze nêdzne oddanie siê Panu Bogu. Oddaæ siê...
Najlepiej przez Maryjê oddaæ siê Panu Bogu, a On zadba o wszystko. Jeden cz³owiek niewiele zdzia³a, nawet geniusz nic by nie móg³ zrobiæ sam.
Wa¿ne jest, aby ca³y Naród by³ œwiadomy. Potrzeba wielu œwiadomych
i oddanych ludzi, z sercem poœwiêcaj¹cych siê sprawie ewangelizacji”7.
Ojciec Tadeusz Rydzyk jest przez jednych uwielbiany, a przez innych
znienawidzony. Dla sympatyków radia sta³ siê niekwestionowanym autorytetem. Dla wielu spoœród piêciu milionów s³uchaczy argument: „A ojciec Tadeusz powiedzia³ inaczej” wystarcza za wszystko8. Zdaniem
Ryszarda Bendera, historyka wyk³adaj¹cego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, lidera ruchu katolicko-narodowego i szefa Komitetu Ratowania Radia Maryja, „Ojciec Rydzyk to Maksymilian Kolbe naszych
czasów”9. Natomiast Marek Jurek przyrównuje dyrektora Radia Maryja
do kaznodziei Piotra Skargi10. Odmiennego zdania jest Aleksander Ma³achowski, który stwierdza: „Dyrektor Rydzyk, wielki aposto³ nienawiœci,
g³osi – gdzie tylko mo¿e – swoje urojone krzywdy, pos³uguj¹c siê nieprawd¹ mile ³echcz¹c¹ uszy owych dewocyjnych t³umów”11. Podobnego
zdania o ojcu Rydzyku jest równie¿ Kazimierz Kutz, któremu dyrektor
Radia Maryja jawi siê jako „pustynny lis”12.
Bezspornym jest to, ¿e ojciec Rydzyk jest cz³owiekiem o przywódczych i politycznych aspiracjach. Po raz pierwszy pokaza³ je w wyborach
parlamentarnych w 1997 roku zakoñczonych sukcesem Akcji Wyborczej
Solidarnoœæ. Rozg³oœnia ojca dyrektora okaza³a siê w tym czasie wa¿nym

7

E. So³owiej, op. cit.
M. Subotiæ, „Rzeczpospolita”, 21 kwietnia 1998.
9
M. Ikonowicz, Zbuntowane, „Przegl¹d”, 10 grudnia 2001.
10
M. Subotiæ, Alleluja! I do przodu, „Rzeczpospolita” za http://republika.pl/otndzvk/inde, 7 paŸdziernika 2001, godz. 17:30.
11
A. Ma³achowski, Jad nienawiœci, „Przegl¹d Tygodniowy”, 13 paŸdziernika
1999.
12
K. Kutz, Przysz³e ³¹ki, „Dziennik Zachodni”, 9 stycznia 1998.
8
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oœrodkiem na arenie politycznej, z którym musz¹ siê liczyæ w³aœciwie
wszyscy politycy o prawicowej proweniencji. Z „dru¿yny” AWS do Sejmu wesz³o kilkunastu pos³ów rekomendowanych przez ojca Rydzyka. Na
trzy miesi¹ce przed wyborami w 2001 roku powsta³a pod auspicjami Radia Maryja partia polityczna – Liga Polskich Rodzin, która dostaje siê do
parlamentu. Jest to narodowo-katolicka wersja AWS, w sk³ad której
wchodz¹ ma³e, zazdroœnie strzeg¹ce swojej autonomii partyjki i stowarzyszenia. Widz¹c to, ojciec Rydzyk tak skonstruowa³ nowe ugrupowanie,
aby ¿adna frakcja nie by³a zbyt faworyzowana13.
Ojciec Tadeusz Rydzyk jest niezwykle barwn¹, pe³n¹ charyzmy osobowoœci¹, maj¹c¹ du¿y wp³yw na scenê polityczno-spo³eczn¹. Liczyæ siê
z nim musz¹ nie tylko politycy z prawej sceny politycznej, ale tak¿e politycy lewicy. Posiada du¿e wp³ywy wœród cz³onków Episkopatu Polski.
Przez dziesiêæ lat uda³o mu siê stworzyæ potê¿n¹ firmê medialn¹, która
wywiera spory wp³yw na wiele aspektów ¿ycia w Polsce. Najwiêkszym
kapita³em jest jednak wielomilionowa rzesza s³uchaczy, bez reszty oddana dyrektorowi swojej ukochanej stacji radiowej. Przez ten fakt ojciec Tadeusz dysponuje mocn¹ grup¹ nacisku.
Drugim redemptoryst¹ pracuj¹cym w Radiu Maryja jest Jan Mikrut.
Obydwaj ojcowie poznali siê jeszcze w seminarium duchownym, nastêpnie spotykali siê sporadycznie na p³aszczyŸnie Ruchu Œwiat³o-¯ycie, którego byli animatorami. Na trwa³e z³¹czy³o ich dopiero Radio Maryja.
Dziêki pracy w rozg³oœni mogli siê lepiej poznaæ. Ojciec Jan Mikrut
wspomina: „Od samego pocz¹tku patrzy³em na to radio jak na pewne
dzie³o Bo¿e, jak na szansê ewangelizacji. Chcia³em wyje¿d¿aæ na misje
zagraniczne i ewangelizowaæ [...]. Radio Maryja sta³o siê dla mnie szans¹
ewangelizacji tutaj, w Polsce i realizowania w ten sposób swego powo³ania”14. Ojciec Mikrut uwa¿a, ¿e Radio Maryja powinno swoim dzia³aniem przypominaæ parafiê, a nie instytucjê komercyjn¹, opieraæ swoje
istnienie na bezinteresownym darze czasu i zdolnoœci. Animatorami tej
rozg³oœni zaœ powinni byæ ludzie posiadaj¹cy dobre przygotowanie intelektualne i duchowe, którzy ¿yj¹ „g³êbi¹” i potrafi¹ siê ni¹ dzieliæ15.
W³aœnie takiej formu³y dopracowa³o siê Radio Maryja.

13

M. Lizut, Ojciec, „Gazeta Wyborcza”, 2–3 lutego 2002.
J. Mikrut, Mówi¹ ojcowie redemptoryœci, w: Radio Maryja, red. D. T. Lebioda,
Toruñ 1995, s. 30.
15
Ibidem, s. 31.
14
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W póŸniejszym czasie do dwóch wspomnianych zakonników do³¹czyli inni ksiê¿a, m.in.: Piotr Andrukiewicz, Grzegorz Mój, Jacek Cydzik, Jan
Król, Dariusz Pubiœ oraz Janusz Dyrek. Za czêœæ informacyjn¹ w Radiu
Maryja odpowiedzialny jest ojciec Cydzik. Kierowana przez niego redakcja zajmuje siê przygotowaniem serwisów informacyjnych, strony internetowej, wspó³prac¹ z ró¿nymi czasopismami czy te¿ gromadzeniem
wycinków prasowych na temat Radia Maryja. W tej redakcji, jak i w
ca³ym radiu, pracuje wielu wolontariuszy. W czasie wakacji wielu studentów ze Studium Dziennikarskiego odbywa w niej praktyki. Ucz¹ siê oni
umiejêtnoœci szukania, wybierania, formu³owania i przekazywania dalej
zdobytych informacji16. Zdaniem ojca Cydzika „dzia³alnoœæ redakcji informacyjnej jest to przede wszystkim praca pewnego zespo³u ludzi, którzy pos³uguj¹ Prawdzie. Tak zreszt¹ odbieram ca³e Radio Maryja”17.
Natomiast ojciec Janusz Dyrek zajmuje siê studiem nadawczym. Odpowiedzialny jest za edycjê programu, czyli ustala m.in. harmonogram pracy
z ojcami, spikerami i realizatorami dŸwiêku. Ojciec Dyrek uwa¿a pracê
w toruñskiej rozg³oœni za „uczestnictwo w wielkiej historii, która dzieje
siê na naszych oczach”18.
Oprócz wymienionych zakonników, w Radiu Maryja pracuje kilka
sióstr zakonnych (cztery ze Zgromadzenia Sióstr Najœwiêtszej Rodziny
z Nazaretu, jedna ze Zgromadzenia SS. Mi³osierdzia œw. Wincentego
á Paulo) oraz 215 pracowników œwieckich. Ponadto z rozg³oœni¹ stale
wspó³pracuje ponad tysi¹c osób z ca³ej Polski i spoza jej granic. Wszyscy
wykonuj¹ swoj¹ pos³ugê w Radiu Maryja bezinteresownie19.
Historia Radia Maryja zaczê³a siê 10 lutego 1990 roku. Wtedy to do
Sanktuarium Pana Jezusa Mi³osiernego w Krakowie-£agiewnikach przyjecha³ ojciec Tadeusz Rydzyk (niedawno przyby³y do Polski po kilkuletnim pobycie w Bawarii) wraz z pracuj¹cym w Niemczech w³oskim
dyplomat¹ Ivano Petrobellim. Podczas spotkania zapad³a decyzja o tworzeniu Radia Maryja20. W takich s³owach ojciec Rydzyk wspomina tamte
wydarzenia: „[...] przy grobie siostry Faustyny ostatecznie nadszed³ czas
by powiedzieæ »tak«. By powiedzieæ »w ciemno tak«, by opowiedzieæ siê
za jedn¹ z form g³oszenia Ewangelii, by wybraæ jedn¹ z form nowej ewan16
17
18
19
20

J. Cydzik, Ojcowska pos³uga, „Nasz Dziennik”, 7 grudnia 2001.
Ibidem.
J. Dyrek, Ojcowska pos³uga, „Nasz Dziennik”, 7 grudnia 2001.
ród³o: Kalendarz Rodziny Radia Maryja na rok 1998, Szczecinek 1997.
ród³o: Kronika Radia Maryja, „Nasz Dziennik”, 12 lipca 1998.
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gelizacji – jedn¹ z form wo³ania: »ObudŸcie siê. Bóg ¿yje!«”21. W marcu
nastêpnego roku pomys³ zyska³ aprobatê prowincja³a redemptorystów
w Polsce, ojca Leszka Gajdy, co by³o równoznaczne z oficjalnym podjêciem starañ o utworzenie rozg³oœni. W czerwcu 1991 roku Radio Maryja
otrzyma³o pierwsze pozwolenie na stacje nadawcze w Toruniu i Bydgoszczy22. Na siedzibê rozg³oœni wybrano dzia³kê budowlan¹ ofiarowan¹ ojcom redemptorystom przez pañstwa Poznañskich, znajduj¹c¹ siê przy
ulicy ¯wirki i Wigury nr 80 w Toruniu. 8 grudnia 1991 roku Radio Maryja
rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ. O pierwszej audycji ojcowie redemptoryœci
informowali na rêcznie wypisanych afiszach rozwieszanych na ulicach23.
W grudniu tego samego roku minister ³¹cznoœci podpisa³ zgodê na
³¹cza satelitarne dla Radia Maryja. Dziêki temu sta³o siê ono s³yszalne na
terenie ca³ej Europy. W lutym 1993 roku rozg³oœnia otrzyma³a zgodê na
otworzenie kolejnych trzynastu stacji nadawczych (swoje czêstotliwoœci
udostêpni³y Radiu Maryja diecezje). Dzieñ 16 marca 1993 roku by³ pierwszym pokazem si³y i jednoœci s³uchaczy toruñskiej rozg³oœni. Zebrano
wtedy ponad 30 tysiêcy podpisów osób prosz¹cych o zwolnienie radia ze
zbyt wysokich podatków za sprowadzony sprzêt satelitarny, na zap³acenie
których radio nie mia³o pieniêdzy. 27 marca tego samego roku ukoñczono
prace przy instalacji naziemnej nadawczej stacji satelitarnej; od godziny
19:37 Radio Maryja zaczê³o przesy³aæ swój sygna³ za poœrednictwem satelity Eutelsat II. Od tego momentu sygna³ toruñskiej rozg³oœni jest odbierany na terenie ca³ej Europy. Dwa dni póŸniej Prymas Polski, kardyna³
Józef Glemp dokona³ uroczystego poœwiêcenia stacji24. Natomiast 24 paŸdziernika 1993 roku utworzono roczne Katolickie Podyplomowe Studium
Dziennikarstwa przy Radiu Maryja. By³o to pierwsze dzie³o edukacyjne
powsta³e przy toruñskiej rozg³oœni, które zapowiada³o przysz³e inicjatywy z tej dziedziny organizowane przez ludzi zwi¹zanych z Radiem Maryja25.
W listopadzie 1993 roku ojcowie pracuj¹cy w Radiu Maryja zostali
przyjêci przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Otrzymali wówczas papieskie b³ogos³awieñstwo dla samego dzie³a, jak i dla osób w nim pra-

21
22
23
24
25

T. Rydzyk, op. cit., s. 13.
ród³o: Z historii Radia Maryja, „Nasz Dziennik”, 7 grudnia 2001.
Ibidem.
ród³o: Kalendarz Rodziny Radia Maryja na 1999 r., ... .
Ibidem.
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cuj¹cych26. Wkrótce po tym wydarzeniu, 23 marca 1994 roku, przyby³a do
Rzymu licz¹ca oko³o 5 tysiêcy grupa pielgrzymów Rodziny Radia Maryja. Jan Pawe³ II spotka³ siê z nimi podczas audiencji w Bazylice œw. Piotra27. W tym dniu papie¿ skierowa³ do przyby³ych miêdzy innymi takie
s³owa: „Radio Maryja istnieje dopiero kilka lat. W ci¹gu tych kilku lat
nast¹pi³ jednak wielki rozwój, tak gdy chodzi o zasiêg oddzia³ywania, jak
te¿ program. Pragnê podkreœliæ przede wszystkim bogactwo tego programu, który wychodzi naprzeciw podstawowym potrzebom cz³owieka,
uwzglêdniaj¹c przede wszystkim potrzeby religijne. Program ten jest
wszechstronny: obejmuje modlitwê, katechezê, informacjê, muzykê religijn¹, a tak¿e kontakty telefoniczne ze s³uchaczami [...]. Ju¿ dzisiaj mo¿na
to powiedzieæ, ¿e cenny wk³ad Radia Maryja w dzie³o nowej ewangelizacji buduje rodzinê »Bogiem siln¹«, wychowuje spo³eczeñstwo, a zw³aszcza m³ode pokolenie do cywilizacji mi³oœci”28.
23 czerwca 1994 roku Radio Maryja otrzyma³o koncesjê od Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji na nadawanie programu ogólnopolskiego.
Koncesja zawiera³a zapis o systematycznym obejmowaniu zasiêgiem odbioru 80% powierzchni Polski29. Zapis ten jednak do koñca siedmioletniego okresu obowi¹zywania koncesji nie zosta³ zrealizowany. Siedem lat
walki Radia Maryja i jego s³uchaczy z KRRiTV zakoñczy³o siê w 2000
roku raportem Najwy¿szej Izby Kontroli z dochodzenia przeprowadzonego na ¿yczenie Sejmu. Raport ten wykazywa³ dobitnie, ¿e toruñska rozg³oœnia by³a dyskryminowana w procesie przydzielania czêstotliwoœci
przys³uguj¹cych nadawcom ogólnopolskim.
W czerwcu 1994 roku Radio Maryja goœci³o w Pa³acu Prezydenckim
na zaproszenie prezydenta Lecha Wa³êsy. W tym dniu prezydent odpowiada³ na pytania radios³uchaczy30. 27 paŸdziernika 1994 roku sygna³
Radia Maryja trafi³ do s³uchaczy Ameryki Pó³nocnej i Œrodkowej za poœrednictwem satelity Galaxy 731.
Najwa¿niejszym wydarzeniem w pierwszej po³owie 1995 roku w historii Radia Maryja by³a II Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Radia

26

G. Turowski, Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II o Radiu Maryja, w: Odwa¿ny g³os
prawdy, red. J. Kawecki, K. R. Jaœkiewicz, J. Chodorska, Warszawa 2001, s. 65.
27
Ibidem.
28
Za: „L’Osserwatore Romano”, wyd. pol. 1994, nr 5. s. 63.
29
ród³o: Kalendarz Rodziny Radia Maryja na 1998 r., ... .
30
ród³o: Kronika Radia Maryja, „Nasz Dziennik”, 12 lipca 1998.
31
Ibidem.
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Maryja do Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. 29 marca do Rzymu przyby³o
15 tysiêcy s³uchaczy32. Kolejn¹ wielk¹ manifestacj¹ poparcia dla rozg³oœni by³a III Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasn¹
Górê, która odby³a siê 9 lipca 1995 roku. W tej pielgrzymce uczestniczy³o
150 tysiêcy s³uchaczy33. Od 20 lipca 1995 roku stacja zaczê³a nadawaæ
swój program za poœrednictwem satelity Hot Bird na obszar ca³ej Europy.
Dziêki temu Radio Maryja mog¹ odbieraæ wszyscy posiadacze indywidualnych anten satelitarnych, bez koniecznoœci posiadania dekodera, jak
by³o do tej pory. Natomiast w okresie od 23 sierpnia do 24 wrzeœnia tego
samego roku Radio Maryja przeprowadzi³o próbê nadawcz¹ audycji na
falach krótkich dla Polaków na Wschodzie – od Litwy, Bia³orusi i Ukrainy po Kazachstan34.
W kwietniu 1996 roku odby³a siê III Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Do Rzymu przyby³o
20 tysiêcy s³uchaczy z Polski, a tak¿e liczna grupa Polaków mieszkaj¹cych na obczyŸnie35. W maju wmurowano kamieñ wêgielny pod budowê nowego domu radiowo-mieszkalnego w Toruniu, a pod Krokwi¹
w Zakopanem zainaugurowany zosta³ cykl spotkañ pod has³em „A to Polska w³aœnie”36. Wspomniana inicjatywa ma na celu propagowanie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Wzorem lat poprzednich, w lipcu
zorganizowano IV Ogólnopolsk¹ Pielgrzymkê Radia Maryja na Jasn¹
Górê, która tym razem zgromadzi³a blisko 300 tysiêcy pielgrzymów.
W dniach 20–22 paŸdziernika 1996 roku na zaproszenie Radia Maryja
przebywa w Polsce Bernard Nathanson, twórca programu aborcyjnego
w Stanach Zjednoczonych, który po swoim nawróceniu ca³e ¿ycie poœwiêci³ obronie dzieci nienarodzonych37. W tym samym miesi¹cu z inicjatywy
rozg³oœni oraz Polskiej Federacji Ruchów Obrony ¯ycia odby³a siê
w Warszawie 100-tysiêczna manifestacja obroñców ¿ycia. W listopadzie
mia³a miejsce pierwsza w historii Radia Maryja transmisja z Rosji, z okazji odwiedzin Matki Bo¿ej Fatimskiej w Sankt Petersburgu38. W po³owie
grudnia dyrektor rozg³oœni odebra³ na Jasnej Górze Nagrodê im. Œwiêtego
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ród³o: Kronika Radia Maryja, „Nasz Dziennik”, 12 lipca 1998.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
ród³o: Z historii Radia Maryja, „Nasz Dziennik”, 7 grudnia 2001.
Ibidem.
Ibidem.
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Maksymiliana Marii Kolbego, przyznan¹ rozg³oœni oraz wolontariatowi
przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy. W uzasadnieniu decyzji
czytamy m.in.: „Redakcja oraz liczne grono wspó³pracowników Radia
Maryja wykaza³o wyj¹tkow¹ orientacjê na rynku mediów masowych
w Polsce, inicjuj¹c formê pracy dziennikarskiej opart¹ na trudnej i wymagaj¹cej sprawnego i skutecznego warsztatu, bazie technicznej i programowej”39.
W styczniu 1997 roku powo³ano Instytut Edukacji Narodowej przy
Radiu Maryja40. W marcu z inicjatywy Radia Maryja powo³any zosta³
Spo³eczny Komitet Ratowania Stoczni Gdañskiej i Przemys³u Okrêtowego, którego dzia³alnoœæ zwraca uwagê Polaków na problemy polskiej gospodarki. W lipcu przy rozg³oœni powsta³ Ogólnopolski Sztab Pomocy
Powodzianom, staj¹c siê jedn¹ z najwiêkszych instytucji dostarczaj¹cych
pomoc ludziom dotkniêtym klêsk¹ powodzi na terenie kraju. We wrzeœniu
zaczê³y powstawaæ Podwórkowe Kó³ka Ró¿añcowe Dzieci, a w paŸdzierniku do Rzymu uda³a siê grupa ponad 10 tysiêcy s³uchaczy41. W grudniu
zawi¹za³ siê Zespó³ Wspierania Radia Maryja w S³u¿bie Bogu, Koœcio³owi, OjczyŸnie i Narodowi Polskiemu. Zespó³ dzia³a pod przewodnictwem Janusza Kaweckiego; grupa podstawowa liczy 23 osoby, które s¹
wspierane przez blisko 1000 osób w terenie42.
W styczniu 1998 otwarto wyremontowany „Dom S³owa” w Toruniu.
Odby³o siê w nim pierwsze sympozjum naukowe, zorganizowane przez
powo³any rok wczeœniej do ¿ycia Instytut Edukacji Narodowej przy Radiu
Maryja. W tym samym miesi¹cu radio przeprowadzi³o bezpoœredni¹
transmisjê z pielgrzymki Jana Paw³a II na Kubê. Ukaza³ siê równie¿
pierwszy numer gazety codziennej „Nasz Dziennik”43. W czerwcu Radio
Maryja rozpoczê³o nadawanie swego programu w internecie, zaœ w lipcowej VI Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasn¹ Górê uczestniczy³o
400 tysiêcy wiernych. We wrzeœniu toruñski „Dom S³owa” goœci³ polskich parlamentarzystów, którzy odbyli w tym miejscu rekolekcje. W tym
samym miesi¹cu otwarto Prywatne Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Szko³ê
Podstawow¹ w Szczecinku, powsta³e z inicjatywy Fundacji „Nasza Przysz³oœæ”. W paŸdzierniku natomiast odby³a siê uroczystoœæ inauguruj¹ca
39
40
41
42
43

ród³o: Kronika Radia Maryja. „Nasz Dziennik”, 12 lipca 1998.
ród³o: Kalendarz Rodziny Radia Maryja na 1998 rok, ... .
ród³o: Z historii Radia Maryja, „Nasz Dziennik”, 7 grudnia 2001.
Ibidem.
Ibidem.
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rok akademicki Instytutu Edukacji Narodowej przy Radiu Maryja44. W listopadzie, na zakoñczenie Narodowej Pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej, zorganizowanej przez franciszkanów z Krakowa, Radio Maryja zosta³o
uhonorowane z³otym medalem pielgrzyma „Signum Sacri Itineris Hierosoymitani”. Radio Maryja otrzyma³o odznaczenie z r¹k Kustosza Ziemi
Œwiêtej o. Giovanniego Battistelli. W grudniu odby³o siê spotkanie przedstawicieli biur i kó³ Przyjació³ Radia Maryja z USA, Austrii, Niemiec
i Norwegii.
W styczniu 1999 roku Radio Maryja goœci³o w Szwecji. W lutym,
drug¹ rocznicê powstania obchodzi³ Instytut Edukacji Narodowej, który
za cel swej dzia³alnoœci przyj¹³ s³u¿bê prawdzie w wymiarze spo³ecznym.
Cel ten realizuje, organizuj¹c spotkania w ramach Studium Edukacji Narodowej, sympozja i promocje, wydaj¹c i rozprowadzaj¹c pozycje niezbêdne dla polskiej kultury. W czasie dwóch lat swojej dzia³alnoœci IEN
przeprowadzi³ ponad 400 wyk³adów z zakresu edukacji, wychowania,
kultury, prawa, ekonomii i polityki. Ponadto zorganizowa³ 27 oddzia³ów
dwusemestralnego Studium Edukacji Narodowej. Objê³o ono swoim zasiêgiem oko³o 1400 s³uchaczy w ca³ej Polsce45. W marcu 1999 roku
odby³a siê I Pielgrzymka Podwórkowych Kó³ek Ró¿añcowych Dzieci na
Jasn¹ Górê, w której wziê³o udzia³ oko³o 10 tysiêcy dzieci wraz z opiekunami. W maju ponad tysi¹c osób wspomagaj¹cych dzia³alnoœæ Zespo³u
Wspierania Radia Maryja w S³u¿bie Bogu, Koœcio³owi, OjczyŸnie i Narodowi Polskiemu uczestniczy³o w pierwszym spotkaniu na Jasnej Górze,
które przebiega³o pod has³em: „Modlitwa – informacja – wspólnota”.
W tym samym miesi¹cu z inicjatywy s³uchaczy Radia Maryja w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie odby³a siê II Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Amerykañskiej Czêstochowy46. Papie¿ Jan Pawe³ II podczas
czerwcowego nabo¿eñstwa w Toruniu powiedzia³: „Radujê siê obecnoœci¹ s³uchaczy Radia Maryja, które ma siedzibê w Toruniu. [...] Wszystkim s³uchaczom, pracownikom radia ¿yczê tej radoœci, jaka p³ynie ze
zwiastowania Dobrej Nowiny [...] Dziêkujê wam za radiow¹ katechezê,
a szczególnie za modlitwy w intencji Koœcio³a i papie¿a”47. W tym samym
miesi¹cu Radio Maryja goœci³o w Niemczech. W paŸdzierniku na Jasn¹
Górê przyby³a I Pielgrzymka M³odzie¿y skupionej wokó³ Radia Maryja.
44
45
46
47

Ibidem.
ród³o: Kalendarz Rodziny Radia Maryja na 2000 rok, Szczecinek 1999.
Ibidem.
Ibidem.
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W grudniu, z okazji VIII rocznicy powstania Radia Maryja do Torunia
przybywa³y liczne rzesze pielgrzymów, m.in. z Austrii, Bia³orusi, Kazachstanu, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii48.
15 grudnia Sejm zawar³ w swej uchwale zalecenie przeprowadzenia przez
NIK kontroli w KRRiTV w sprawie dyskryminowania Radia Maryja49.
Rok 2000 up³yn¹³ w Radiu Maryja pod znakiem Wielkiego Jubileuszu
Chrzeœcijañstwa. Rozg³oœnia towarzyszy³a Ojcu Œwiêtemu na szlaku jego
jubileuszowych pielgrzymek do Egiptu i Ziemi Œwiêtej. Z Fatimy transmitowa³a uroczystoœci beatyfikacyjne Franciszka i Hiacynty, dwojga
pastuszków, którym Matka Bo¿a ukaza³a siê kilkakrotnie w 1917 roku,
z Watykanu zaœ beatyfikacjê redemptorysty, ojca Franciszka Seelosa.
Przeprowadzi³a tak¿e transmisjê uroczystoœci z okazji 80. rocznicy urodzin papie¿a, Jubileuszu Biskupów i Jubileuszu Rodzin, z okazji którego
do Grobu œw. Piotra przyby³a V Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja.
W tym roku po raz pierwszy Radio Maryja przeprowadzi³o bezpoœredni¹
transmisjê z posiedzenia Komisji Œrodków Przekazu50. We wrzeœniu zosta³a zakoñczona kontrola NIK w KRRiTV. Wyniki tej kontroli zamieszczono w odpowiednim dokumencie51.
W styczniu 2001 roku Radio Maryja transmitowa³o uroczystoœæ zamkniêcia Drzwi Œwiêtych w Bazylice œw. Piotra. W marcu toruñscy radni
SLD sprzeciwili siê sprzeda¿y Radiu Maryja gruntów pod budowê Centrum „Polonia in Tertio Millennio”. 26 kwietnia Sejm przyj¹³ uchwa³ê
w sprawie dyskryminowania Radia Maryja, w której domaga³ siê od
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podjêcia: „wszelkich dzia³añ
w celu niezw³ocznego usuniêcia nierównej pozycji Radia Maryja w stosunku do pozosta³ych nadawców ogólnopolskich”52. W maju i czerwcu
stacja towarzyszy³a Papie¿owi w jego pielgrzymkach do Grecji, Syrii,
na Maltê i na Ukrainê. W tym czasie przeprowadzi³a tak¿e transmisjê
z debaty sejmowej w sprawie wniosku komisji nadzwyczajnej o ponowne uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej, a tak¿e po raz pierwszy trans-

48

ród³o: Z historii Radia Maryja, „Nasz Dziennik”, 7 grudnia 2001.
J. Kawecki, Wspierajmy Radio Maryja, w: Odwa¿ny g³os prawdy..., s. 184.
50
ród³o: Z historii Radia Maryja, „Nasz Dziennik”, 7 grudnia 2001.
51
ród³o: Najwy¿sza Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli dzia³alnoœci
KRRiTV oraz innych organów w zakresie realizacji koncesji dla Radia Maryja, Warszawa, wrzesieñ 2000.
52
LUZ, Radio Maryja dyskryminowane, „Rzeczpospolita”, 27 kwietnia 2001.
49
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mitowa³a modlitwê wiêŸniów w krakowskim areszcie53. W czerwcu
Radio Maryja, na mocy uchwa³y KRRiTV, otrzyma³o status nadawcy
spo³ecznego54. W tym miesi¹cu przyznano tak¿e toruñskiej rozg³oœni
now¹, 7-letni¹ koncesjê na nadawanie ogólnopolskiego programu55. We
wrzeœniowych wyborach do Sejmu dosta³a siê Liga Polskich Rodzin, silnie wspierana przez Radio Maryja. W paŸdzierniku odby³a siê inauguracja pierwszego roku akademickiego w utworzonej przez toruñsk¹
rozg³oœniê Wy¿szej Szkole Kultury Spo³ecznej i Medialnej56. W dniu
7 grudnia oko³o 10 tysiêcy wiernych s³uchaczy Radia Maryja œwiêtowa³o
w Toruniu dziesi¹t¹ rocznicê powstania rozg³oœni57.
W dniu 21 marca 2002 roku Episkopat Polski powo³a³ specjalny zespó³
do spraw Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. W jego sk³ad weszli
czterej biskupi: Stanis³aw Wielgus, Andrzej Suski, Marian Go³êbiewski
oraz przewodnicz¹cy S³awoj Leszek G³ódŸ. „Celem zespo³u ma byæ podjêcie dialogu w duchu ¿yczliwoœci i wspó³pracy” – stwierdzi³ bp G³ódŸ58.
Jeszcze przed Œwiêtami Wielkiejnocy odby³o siê pierwsze spotkanie zespo³u z przedstawicielami Radia Maryja. Niewiele wiadomo o przebiegu
i efektach tego spotkania. Z nieoficjalnych informacji wynika, ¿e biskupi
mieli poinformowaæ radio, ¿e jako rozg³oœnia musi akceptowaæ i prezentowaæ opinie zgodne z nauczaniem Koœcio³a, tak¿e w kwestiach spo³ecznych, w tym dotycz¹cych integracji europejskiej. A zatem, radio musi byæ
bardziej podporz¹dkowane hierarchii Koœcio³a. 1 maja 2002 roku odby³o
siê 317 zebranie plenarne Episkopatu Polski. Biskupi poruszyli m.in. temat
Radia Maryja. Ustalili, ¿e konieczne jest kolejne spotkanie zespo³u do
53

ród³o: Z historii Radia Maryja, „Nasz Dziennik”, 7 grudnia 2001.
Nadawca spo³eczny – to pojêcie znalaz³o siê w ustawie o radiofonii i telewizji
po jej ostatniej nowelizacji. Za takiego nadawcê mo¿na uznaæ tylko podmiot, który
„respektuje chrzeœcijañski system wartoœci” oraz „zmierza do ugruntowania to¿samoœci narodowej”. Nadawca spo³eczny nie bêdzie móg³ nadawaæ reklam, telesprzeda¿y
i audycji sponsorowanych. Emitowane przez niego programy mog¹ byæ finansowane
jedynie z dotacji charytatywnych. Natomiast do przywilejów wynikaj¹cych z posiadania tego statusu nale¿y bezp³atne przyznanie i dokonywanie zmian w koncesji przez
KRRiTV.
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K. Wójcik, Nowa koncesja dla Radia Maryja „Nasz Dziennik”, 22 czerwca
2001.
56
K. Cegielska, Iœæ drog¹ Prawdy. Dobra i Piêkna, „Nasz Dziennik”, 22 paŸdziernika 2001.
57
K. Cegielska, Magnificat za 10 lat opieki nad katolick¹ rozg³oœni¹, „Nasz
Dziennik”, 8–9 grudnia 2001.
58
M. Lizut, Z Bogiem do Europy, „Gazeta Wyborcza”, 22 marca 2002.
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„opieki duszpasterskiej nad Radiem Maryja” z kierownictwem rozg³oœni.
Tematem tego spotkania mia³ byæ statut Rodziny Radia Maryja, jako struktury, która podlega wy³¹cznie ojcu Rydzykowi59.
26 listopada 2002 roku po „Wiadomoœciach” publiczna telewizja TVP 1
emitowa³a film dokumentalny Jerzego Morawskiego pt. Imperium ojca
Rydzyka, rzekomo obna¿aj¹cy kulisy dzia³alnoœci nie tylko Radia Maryja.
Fala publikacji prasowych i dyskusji w mediach, jaka przetoczy³a siê po
emisji filmu, godna jest odrêbnej pracy na temat odbioru spo³ecznego postaci i dzia³alnoœci ojca Tadeusza Rydzyka. Wydaje siê, ¿e w rezultacie
emisji s³abego filmu i sprowokowanej nagonki, inicjatywy g³oszone przez
redemptorystów trafi³y do szerszej œwiadomoœci spo³ecznej, a z wywo³anego tym zamieszania Radio Maryja wysz³o wzmocnione i zyska³o sobie
nowych s³uchaczy oraz fundatorów.
W okresie ostatnich dziesiêciu lat Radio Maryja na trwa³e wpisa³o siê
w pejza¿ polskiego systemu medialnego. Oferta programowa stacji charakteryzuje siê ró¿norodnoœci¹ propozycji kierowanych do odbiorców
w ró¿nym wieku i o ró¿nym poziomie wykszta³cenia. Najwa¿niejsz¹
spraw¹ jest modlitwa. Jak wielokrotnie podkreœla na antenie ojciec dyrektor, „centrum dowodzenia” w Radiu Maryja jest kaplica. W tym
miejscu rozpoczyna siê i koñczy dy¿ur ka¿dego pracownika. Na tle propozycji programowych innych stacji, program Radia Maryja jest bardziej ró¿norodny i przedstawia g³êbsze wartoœci. Na temat szerokiej
oferty programowej toruñskiej rozg³oœni wypowiada³ siê sam Papie¿:
„Pragnê przede wszystkim podkreœliæ bogactwo tego programu, który
wychodzi naprzeciw podstawowym potrzebom cz³owieka, uwzglêdniaj¹c przede wszystkim potrzeby religijne. Program ten jest wszechstronny, bo obejmujê modlitwê, katechezê, informacjê, muzykê
religijn¹, a tak¿e kontakty telefoniczne ze s³uchaczami. To wszystko
jest wynikiem ogromnej pracy wielu ludzi dobrej woli, znakiem szczerego umi³owania Koœcio³a, g³êbokiego zrozumienia jego misji przepowiadania, ewangelizacji [...]. W ten wielki nurt modlitwy ca³ego
Koœcio³a Radio Maryja pomaga w³¹czyæ siê tak¿e osobom chorym, samotnym, podró¿uj¹cym, zajêtym przy warsztatach pracy. Z kolei poprzez gruntown¹ katechezê umacnia w wierze radios³uchaczy, zachêca
do pog³êbienia Pisma Œwiêtego i literatury religijnej, a dobra muzyka re-
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M. Lizut, Pokój Ziemi Œwiêtej, „Gazeta Wyborcza”, 2–3 maja 2002.
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ligijna wprowadza w dzisiejszy ha³aœliwy œwiat uciszenie, sprzyja skupieniu i refleksji”60.
Formu³ê Radia Maryja mo¿na zamkn¹æ w haœle: „Informacja, formacja,
organizacja, akcja”61, które zosta³o przejête przez bardzo liczn¹ grupê oddanych s³uchaczy, tworz¹cych Rodzinê Radia Maryja. Rozg³oœnia ojców redemptorystów, poza wartoœciami ewangelicznymi, promuje tak¿e polsk¹
kulturê i wspiera narodowe dziedzictwo, czego konkretnym wyrazem s¹
koncerty o charakterze patriotyczno-religijnym pod has³em „A to Polska
w³aœnie”. Kolejnym przejawem odmiennoœci Radia Maryja od innych mass
mediów jest fakt, ¿e ta rozg³oœnia nie ogranicza siê tylko do dzia³añ stricte
radiowych, ale anga¿uje siê w projekty zwi¹zane z edukacj¹, kultur¹,
dzia³alnoœci¹ wydawnicz¹, a tak¿e sytuacj¹ ekonomiczno-polityczn¹.
W sprawozdaniu z kontroli dzia³alnoœci programowej Radia Maryja
przeprowadzonej przez KRRiTV, stwierdzono, ¿e rozk³ad czasu przeznaczonego na poszczególne typy audycji w ogólnej ich liczbie jest zgodny
z wymogami koncesji. Wysoko oceniono dziennikarzy i prezenterów
rozg³oœni. Zwrócono uwagê na mo¿liwoœæ kontaktu s³uchacza z rozg³oœni¹, co wskazuje na fakt, ¿e dla Radia Maryja najwa¿niejszy jest s³uchacz.
We wspomnianym sprawozdaniu mo¿na znaleŸæ takie stwierdzenie:
„W prawie ka¿dej audycji umo¿liwia siê s³uchaczom bezpoœredni¹ wymianê myœli i pogl¹dów na antenie oraz dzielenie siê przemyœleniami”62.
Sprawozdanie wysoko oceni³o serwisy informacyjne: „Wszystkie informacje podawane w serwisie mia³y charakter spo³eczno-religijny i dotyczy³y
wydarzeñ zwi¹zanych bezpoœrednio z ¿yciem Koœcio³a”, jednoczeœnie
podkreœlono, ¿e „[...] W strukturze »Wiadomoœci« przewa¿a³y informacje
aktualne, a ich forma pozbawiona by³a jednak jakichkolwiek oznak sensacyjnoœci”63. Podkreœlono tak¿e formacyjny charakter wielu audycji oraz
ich przystosowanie dla ró¿nych grup wiekowych.
Jak widaæ, Radio Maryja w okresie jedenastu lat istnienia osi¹gnê³o
wielki sukces. Wypracowa³o sobie spore zaplecze materialne, a tak¿e mi60

Jan Pawe³ II, Przemówienie Ojca Œwiêtego podczas Pierwszej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Rzymu, 23 marca 1994 roku, za: www.radiomaryja.pl., 10 marca 2002, godz. 18:15.
61
D. Dr¹¿ek, Radio Maryja na tle systemu medialnego w Polsce, „Nasz Dziennik,
22–23 grudnia 2001.
62
Zob.: M. Rauchfleisz, S. Springer, KRRiTV pozytywnie ocenia dzia³alnoœæ Radia Maryja, „Niedziela”, 28 lipca 1996; D. Dr¹¿ek, Radio, „Nasz Dziennik”, 22–23
grudnia 2001.
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Ibidem.
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liony oddanych s³uchaczy, którzy swoj¹ spo³eczn¹ mobilnoœci¹ ju¿ nieraz
„rozproszyli chmury” nad toruñsk¹ rozg³oœni¹. Prze³om polityczny
w 1989 roku pozwoli³ Koœcio³owi katolickiemu na zak³adanie w³asnych
stacji radiowych. Do roku 1997 niemal w ka¿dej diecezji utworzono lokaln¹ rozg³oœniê katolick¹. Od 1998 roku radiostacje te utworzy³y ogólnopolsk¹ sieæ Radia Plus. Jednak Radio Plus nie odnios³o sukcesu. Obecnie
boryka siê z du¿ymi problemami finansowymi64. Spoœród wszystkich
rozg³oœni katolickich jedynie Radio Maryja cieszy siê rosn¹c¹ liczb¹
s³uchaczy i nie narzeka na dotkliwe k³opoty finansowe. Jest te¿ jednym
z najbardziej wp³ywowych mediów w Polsce.
Wiek s³uchaczy toruñskiej stacji przedstawia siê nastêpuj¹co: powy¿ej
50 lat: 46% s³uchaczy; przedzia³ wiekowy 30–49 lat: 28%, 9–29 lat:
26%65. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e prawie po³owa s³uchaczy to ludzie w podesz³ym wieku. Argument wiekowoœci s³uchaczy jest przez media podsycany, by kreowaæ wizerunek instytucji konserwatywnej i nierozwojowej.
Z tego te¿ wzglêdu bagatelizuje siê znaczenie Radia Maryja, gdy¿ jego
s³uchacze, z racji zaawansowanego wieku, nie mog¹ mieæ realnego wp³ywu na losy Polski w nadchodz¹cym stuleciu66. Ta opinia jest nieco przesadzona, poniewa¿ nie mo¿na zapomnieæ o tej grupie s³uchaczy, w której
26% stanowi¹ ludzie do 30 roku ¿ycia.
Olga Lipiñska stwierdza: „Radio Maryja to radio dla mot³ochu, nie
tylko niepotrzebne, ale szkodliwe, zwraca siê do osobników s³abo rozwiniêtych intelektualnie”67. Publicysta „Trybuny” pokpiwa, ¿e s³uchaczy toruñskiej rozg³oœni „do czytania czegokolwiek nie jest nawet w stanie
zmusiæ rozkaz ojca Rydzyka!”68. Czy naprawdê s³uchacze Radia Maryja
s¹ tak „nieoœwieceni”? W ich obronie staje socjolog Sergiusz Kowalski,
który wielkich sympatii do toruñskiej rozg³oœni nie zdradza. „Wbrew
obiegowym opiniom, Rodzina Radia Maryja nie ogranicza siê do gromadki
dewocyjnych emerytek. W rozmowach prowadzonych na antenie uczest64

Por.: E. CZ., Plus doinwestowany, „Rzeczpospolita”, 26 lipca 2001; M. Lizut,
Bo Plus by³ na minusie, „Gazeta Wyborcza”, 28 sierpnia 2001; E. CZ., Umowa pod
choinkê, „Rzeczpospolita”, 30 listopada 2001; M. Walaszczyk, Plus na minusie,
„Nasz Dziennik”, 23 lipca 2001.
65
ród³o: OBOP, Badanie ogólnopolskie z 5 kwietnia–27 czerwca 1999; cyt. za:
L. Zalewska. M. D. Zdort, Partia Maryja, „Rzeczpospolita”, 7 paŸdziernika 1999.
66
Por.: Ojczyzna cudów. Rozmowa z Pawiem Œpiewakiem, socjologiem, rozmawia³ Wies³aw Kot, „Wprost”, 20 kwietnia 1999.
67
Cyt. za: M. D. Zdort, Koœció³ wed³ug Playboy’a, „Fronda” nr 7, s. 146.
68
J. ¯urawski, Ca³a w³adza w rêce AWS, „Trybuna”, 12 marca 1998.

94

Andrzej J. Madera

SP 2 ’03

nicz¹ ludzie starzy i m³odzi, mieszkañcy prowincji i wielkich miast, czêsto dzwoni¹ osoby wykszta³cone, pos³uguj¹ce siê bogat¹ polszczyzn¹ [...].
Kto s¹dzi, ¿e ma do czynienia z niewartym zachodu zaœciankiem narodowo-katolickiego ekstremizmu, pope³nia powa¿ny b³¹d”69.
Wyniki badañ statystycznych mówi¹, ¿e na szkole podstawowej zakoñczy³o swoj¹ edukacjê 33% s³uchaczy, wykszta³cenie zawodowe posiada
23%, œrednie 24%, wy¿sze 6%54. Ten stan tak okreœla Dariusz Zalewski:
„Wykszta³cenie s³uchaczy odpowiada przeciêtnemu wykszta³ceniu œredniej populacji Polaków. Stosunkowo niewielkie iloœci s³uchaczy posiadaj¹ca tytu³ magistra wynika z ma³ej procentowo liczby magistrów w ca³ej
populacji. Analogicznie, wiêksza procentowo iloœæ s³uchaczy ze œwiadectwami ukoñczenia ni¿szych szczebli edukacji odpowiada zwiêkszonej
liczbie obywateli z takim w³aœnie wykszta³ceniem. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e rozg³oœni s³ucha przeciêtny, statystyczny Polak”70.
Rolê „prasowego ramienia” rozg³oœni z Torunia pe³ni pismo „Nasz
Dziennik”, wydawane od stycznia 1999 roku, które jest lustrzanym odbiciem pogl¹dów g³oszonych w eterze przez Radio Maryja. Publicyœci i redaktorzy pisma tworz¹ sta³e grono, bardzo jednolite w prezentowanych
pogl¹dach, wspieraj¹ce toruñsk¹ rozg³oœniê i korzystaj¹ce z jej wsparcia.
Grono to stanowi równie¿ zaplecze Instytutu Edukacji Narodowej, je¿d¿¹ce z prelekcjami, organizowanymi przez biura Radia Maryja. Jedn¹
z osób tworz¹cych to grono jest Janusz Kawecki, który tymi s³owami charakteryzuje omawiane pismo: „Dziêki »Naszemu Dziennikowi« czytelnicy w Polsce otrzymuj¹ codziennie wa¿ne, ale wczeœniej blokowane
w innych dziennikach informacje, bez których obiektywny ogl¹d rzeczywistoœci nie by³by mo¿liwy. Publikacje w »Naszym Dzienniku« pomagaj¹
czytelnikom w odnajdywaniu drogi do wspólnoty, formacjê do udzia³u w
s³u¿bie Bogu, Koœcio³owi i OjczyŸnie”71. Jak widzimy z powy¿szych s³ów,
ludzie tworz¹cy to œrodowisko s¹ przekonani o swojej „misji”.
Zbadano tak¿e, do czego najbardziej potrzebne jest s³uchaczom katolickie radio: „Programy Radia Maryja odbierane s¹ przez s³uchaczy jako
pomoc w trudnych sytuacjach ¿yciowych. Ten aspekt recepcji programów
obejmuje przede wszystkim sferê osobistego ¿ycia (27,68%): np. zaakceptowanie choroby i œmierci (17,19%), pomoc w codziennym ¿yciu
(8,91%) oraz rozwoju osobowoœci (35,18%); np. dowartoœciowanie siebie
69
70
71

Cyt. za: E. Wilk, Rodzina Ojca Dyrektora, „Polityka”, 13 grudnia 1997.
D. Zalewski, Radio Maryja w ogniu propagandy, Kielce 2001, s. 40.
J. Kawecki, A. Flaga, op. cit., s. 211.
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(8,20%), opanowanie poczucia samotnoœci (6,43%), odnalezienie sensu ¿ycia
(6,88%), podtrzymanie na duchu (6,43%). Doœwiadczenie pomocy objê³o
równie¿ sferê doznañ religijnych (22,05%), np. pomoc w doœwiadczeniach
obecnoœci Boga (7,67%), opanowanie trudnoœci w modlitwie (7,05%)”72.
Po ponad dziesiêciu latach od powstania rozg³oœni ojców redemptorystów nikt nie ma ju¿ chyba w¹tpliwoœci, ¿e mamy do czynienia z fenomenem socjologicznym. Formu³a radia modlitewnego okaza³a siê magnesem
przyci¹gaj¹cym miliony s³uchaczy. Nie s¹ to zwykli s³uchacze, lecz zagorzali zwolennicy, tworz¹cy w³asn¹ organizacjê, nazywan¹ Rodzin¹ Radia
Maryja, która przejawia cechy ruchu spo³eczno-politycznego73. Liczba
s³uchaczy toruñskiej rozg³oœni przekracza piêæ milionów74. Rodziny Radia Maryja powstaj¹ przy parafiach, do których dociera „katolicki g³os
w naszym domu”. Ich techniczno-organizacyjnym zapleczem s¹ biura Radia Maryja, które czasem mieszcz¹ siê w prywatnych mieszkaniach, a czasem w budynkach parafialnych75. G³ównymi zadaniami tych biur s¹:
nawi¹zywanie kontaktów z ewentualnymi wspó³pracownikami Radia
Maryja z terenu, organizowanie reporterów, korespondentów i prelegentów z terenu swego dzia³ania, organizowanie spotkañ informacyjnych, pomocy modlitewnej i materialnej dla Radia Maryja. Zajmuj¹ siê tak¿e
kolporta¿em ksi¹¿ek i miesiêcznika „Rodzina Radia Maryja”, który jest
wydawany od 1995 roku przez Fundacjê „Nasza Przysz³oœæ”, oddzia³
w Szczecinku. Celem tego miesiêcznika jest wspomaganie pracy ewangelizacyjnej prowadzonej przez rozg³oœniê ojców redemptorystów. Redaktorem naczelnym pisma jest Szymon Cieœlar, kieruj¹cy oddzia³em Fundacji
w Szczecinku76. Treœæ miesiêcznika w warstwie informacyjnej jest uzu72

E. Budzyñska, Socjologiczna analiza s³uchaczy Radia Maryja. Komunikat
z ogólnopolskich badañ, „Przegl¹d Religioznawczy” 1997, nr 183, s. 203–223.
73
Ruchy spo³eczno-polityczne to forma artykulacji i reprezentacji interesów
grupowych, pozostaj¹ca przejawem ukszta³towania siê okreœlonych zbiorowych i celowych dzia³añ o masowym charakterze, zmierzaj¹cych do wprowadzenia zmian o charakterze strukturalnym, które dotycz¹ funkcjonowania szeroko rozumianej w³adzy
politycznej i uk³adu powi¹zañ w jej ramach. Wspomniane ruchy umo¿liwiaj¹ mobilizacjê znacznej czêœci spo³eczeñstwa wokó³ okreœlonych postulatów przy wykorzystaniu takich œrodków, jak: spotkania, procesje, demonstracje, petycje, slogany, symbole,
komitety, publicznie przedstawiane strategie dzia³ania; za: R. Herbut, Interes polityczny jako kategoria politologiczna, w: Studia z teorii polityki, t. I, red. A. W. Jab³oñski,
L. Sobkowiak, Wroc³aw 1999, s. 61.
74
M. Subotiæ, Podwójna, „Rzeczpospolita”, 21 kwietnia 1998.
75
Ibidem.
76
J. Kawecki, A. Flaga, op. cit., s. 211.
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pe³niana cotygodniowym dodatkiem do tygodnika rodzin katolickich
„ród³o”, wydawanym jako specjalna wk³adka zatytu³owana „W naszej
rodzinie”, pod redakcj¹ ojca Mariana Sojki oraz Anny Wilmanowskiej
z Krakowa77. Miesiêcznik ma formê czterdziestostronicowych, kolorowych zeszytów.
Rodzina Radia Maryja bywa czêsto pos¹dzana o sekciarstwo. Socjolog Miros³aw Pêczak stwierdza: „Atrakcyjnoœæ przynale¿noœci do Rodziny
Radia Maryja wynika z przekonania, ¿e nale¿y siê do grupy szczególnej,
nie dla ka¿dego dostêpnej, rodzaju awangardy prawdziwego katolicyzmu.
Tym sposobem ci, o których zapomnieli wielcy tego œwiata, zyskuj¹ poczucie misji i z outsiderów staj¹ siê wybranymi. Nie s¹ ju¿ anonimowym
t³umem wiernych”78. Z t¹ opini¹ zgadza siê publicysta Adam Szostkiewicz: „Socjologicznie bior¹c, ojcu Rydzykowi uda³o siê to samo, co uda³o
siê „Gazecie Wyborczej” – uczyni³ ze swego radia medium gor¹ce, dzia³aj¹ce jak magnes, który przyci¹ga ludzi o silnych pogl¹dach i nie maj¹cych w¹tpliwoœci, ¿e ca³a prawda jest po ich stronie. Ale Radio Maryja
jest jeszcze, a mo¿e przede wszystkim, medium religijnym, wiêc temperatura skacze jeszcze wy¿ej ni¿ u fanów medium œwieckiego”79.
Trzeba podkreœliæ, ¿e Rodzina Radia Maryja to silna, zmobilizowana
i zdyscyplinowana grupa spo³ecznego nacisku. W latach 1996–1997 uczestniczy³a w kontestowaniu prac nad now¹ konstytucj¹, przekonuj¹c, ¿e jej
uchwalenie to zdrada i targowica. Przygotowywa³a tak¿e akcje zachêcaj¹ce do zaostrzenia ustawy o ochronie ¿ycia poczêtego. Wysy³a³a „trójki
spo³eczne”, nêkaj¹ce kioskarzy sprzedaj¹cych pisma erotyczne. Organizowa³a protesty do S¹du Najwy¿szego, chc¹c doprowadziæ do uniewa¿nienia wyboru Aleksandra Kwaœniewskiego na prezydenta. Bojkotowa³a
film Ksi¹dz Antoni Bird. Stawia³a pikiety pod biurami pos³ów g³osuj¹cych w konkretnych sprawach niezgodnie ze wskazaniami ojca dyrektora. Na skutek nacisków Rodziny Radia Maryja 120 pos³ów AWS i PSL
chcia³o postawiæ szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybuna³em Stanu, poniewa¿ ta instytucja utrudnia³a Radiu Maryja korzystanie
ze wszystkich przyznanych w koncesji czêstotliwoœci. Nale¿y nadmieniæ,
¿e Radio Maryja nie emituje reklam. To jedyne radio o zasiêgu ogólno-

77
78
79

2001.

ród³o: Kalendarz Rodziny Radia Maryja na rok 1999, ... .
Cyt.: za E. Wilk, Rodzina, „Polityka”, 13 grudnia 1997.
Cyt.: za J. Turnau, Modlitwa i manipulacja, „Gazeta Wyborcza”, 8–9 grudnia
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polskim, które utrzymuje siê dziêki ofiarnoœci s³uchaczy80. Ten fakt obrazuje, jak s³uchacze z¿yci s¹ z rozg³oœni¹.
Prasa, radio, telewizja, czyli œrodki masowego przekazu81 czêsto zabieraj¹ g³os w sprawie Radia Maryja. Wiêkszoœæ mediów odnosi siê sceptycznie do samej rozg³oœni, jak i do zwi¹zanych z ni¹ inicjatyw. Radio jest
czêsto krytykowane, a niekiedy pojawiaj¹ siê bezpodstawne zarzuty. W toruñskiej rozg³oœni znajduje siê specjalne archiwum, w którym zbiera siê
krytyczne wzglêdem radia artyku³y. W ci¹gu dziesiêciu lat istnienia stacji
zebrano ponad siedem tysiêcy takich wyst¹pieñ82. Niechêæ wiêkszoœci
œrodków masowego przekazu do Radia Maryja rzeczywiœcie istnieje. Jednak¿e sama rozg³oœnia tak¿e jest niechêtna wzglêdem innych massmediów i czêsto je krytykuje. „Wdziêcznym” obiektem ataków dla œrodków
masowego przekazu jest dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk,
którego okreœla siê mianem „aposto³a nienawiœci”83. Ojciec Rydzyk doczeka³ siê ju¿ bardzo wielu „etykietek” (maj¹cych negatywne konotacje)
wymyœlonych przez media. Nazywany jest zatem „wielkim inkwizytorem”, „arcymistrzem socjotechniki”, „w³adc¹ czterech milionów dusz”
czy wspomnianym „aposto³em nienawiœci”.
Drugim w¹tkiem krytycznym przejawiaj¹cym siê w œrodkach spo³ecznego przekazu jest rzekomo „niejasna” sytuacja finansowa toruñskiej
rozg³oœni. Dociekliwi dziennikarze zadaj¹ pytania sk¹d bior¹ siê pieni¹dze na utrzymanie stacji, a tak¿e, dlaczego jest ich tak du¿o? Autorzy
tych pytañ przyznaj¹ co prawda, ¿e ofiarodawcy wspieraj¹ Radio Maryja
aktywnie, ale sugeruj¹, ¿e musi byæ jeszcze inne Ÿród³o nap³ywu gotówki,
np. pranie brudnych pieniêdzy.

80

M. Ikonowicz, Zbuntowane, „Przegl¹d”, 10 grudnia 2001.
Œrodki masowego przekazu, masowej komunikacji, masowej informacji i propagandy. Nale¿¹ do nich: instytucje rozpowszechniaj¹ce informacje w skali masowej
– wydawnictwa ksi¹¿kowe i prasowe, oœrodki radiowe i telewizyjne, przedsiêbiorstwa
produkuj¹ce i upowszechniaj¹ce filmy, nagrania muzyczne itp. Mass-media spe³niaj¹
wa¿n¹ rolê w procesach komunikacji spo³ecznej i politycznej, propagandzie, dzia³aniach socjalizacyjnych i edukacyjnych, reklamie. Kszta³tuj¹ i utrwalaj¹ krajow¹
i miêdzynarodow¹ opiniê publiczn¹, kulturê masow¹, œwiadomoœæ i zachowania zbiorowe; za: Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wroc³aw 1998, s. 213.
82
Por.: E. Olszewska, Zjednoczeni w dobrej sprawie, „Nasz Dziennik”, 7–8 lipca
2001.
83
Por.: A. Ma³achowski, Jad nienawiœci, „Przegl¹d Tygodniowy”, 13 paŸdziernika 1999.
81
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Œrodki masowego przekazu z niepokojem i zawiœci¹ obserwuj¹ ci¹g³y
wzrost wp³ywów i zasobów materialnych Radia Maryja. Zauwa¿aj¹ kolejne inicjatywy powstaj¹ce wokó³ rozg³oœni (powstanie gazety „Nasz
Dziennik”, przejêcie „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” czy stworzenie
Wy¿szej Szko³y Kultury Spo³ecznej i Medialnej). Czêsto rodzi to uszczypliwe uwagi, pojawi³ siê np. nowy termin: „koncern Radia Maryja” lub
„imperium ojca Rydzyka”. Jak widaæ ojciec Tadeusz Rydzyk jest nie tylko
charyzmatycznym przywódc¹, ale tak¿e dobrym menagerem. To g³ównie
dziêki niemu Radio Maryja rozros³o siê do takich rozmiarów, ¿e niektórym kojarzy siê z „koncernem” albo „imperium”.
Spraw¹ oczywist¹ jest, ¿e Radio Maryja anga¿uje siê w sprawy spo³eczno-polityczne. Czy ma do tego prawo? Zdania s¹ podzielone, nie tylko
wœród dziennikarzy i komentatorów politycznych, ale tak¿e wœród hierarchii koœcielnej i w œrodowiskach katolickich. Chodzi tu o spór dotycz¹cy
stosunków pañstwo – Koœció³. Radio Maryja by³o zaanga¿owane w szereg inicjatyw politycznych, np. walka przeciw nowej Konstytucji, obrona
Stoczni Gdañskiej, poparcie dla uw³aszczenia, a tak¿e próba zakwestionowania wa¿noœci wyborów prezydenckich. W Sejmie zasiadali pos³owie–sympatycy Radia Maryja nazywani przez media „pos³ami Radia
Maryja”. Wszystkie te „inicjatywy” znalaz³y swój oddŸwiêk w mediach.
Jednak¿e prawdziw¹ burzê w œrodkach masowego przekazu wywo³a³ fakt
dostania siê do parlamentu w wyborach z 23 wrzeœnia 2001 roku partii
Liga Polskich Rodzin, która nie ukrywa³a swoich zwi¹zków z toruñsk¹
rozg³oœni¹. By³o to du¿e zaskoczenie nie tylko dla dziennikarzy, ale tak¿e
dla analityków politycznych.
Radio Maryja jest najbardziej wp³ywowym medium w Polsce lansuj¹cym postawy eurosceptyczne. Wokó³ rozg³oœni zgromadzi³y siê œrodowiska niechêtne wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Wczeœniej
dzia³acze tego nurtu byli skazani na marginalizacjê. Po uzyskaniu poparcia dyrektora Radia Maryja, mogli dotrzeæ do milionów s³uchaczy. Zaczêli
coraz czêœciej goœciæ na antenie rozg³oœni. Byli zapraszani do wyg³aszania
krótkich prelekcji i felietonów oraz do programów publicystycznych. Stali siê zapleczem intelektualnym Instytutu Edukacji Narodowej, je¿d¿¹c
z prelekcjami, organizowanymi przez sympatyków Radia Maryja w ca³ym kraju. Po utworzeniu gazety „Nasz Dziennik” zaczêli tworzyæ jego liniê polityczn¹, która niczym siê nie ró¿ni³a od wydawanych wczeœniej
przez to œrodowisko pism („Myœl Polska”, „G³os”, „Nasza Polska”). Jednak wspomniane pisma nie mia³y tak du¿ego oddzia³ywania jak „Nasz
Dziennik”. Powodem takiego stanu rzeczy by³o to, ¿e nigdy nie cieszy³y
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siê one tak zdecydowanie manifestowanym poparciem ojca Rydzyka jak
„Nasz Dziennik”84. Z biegiem czasu dzia³acze œrodowisk eurosceptycznych zauwa¿yli, ¿e tworz¹c blok narodowo-katolicki wsparty przez Radio
Maryja mog¹ staæ siê znacz¹c¹ si³¹ polityczn¹. Tak powsta³a Liga Polskich Rodzin.
Dzia³alnoœæ polityczna Radia Maryja jest bardzo widoczna i czêsto
spotyka siê z uzasadnion¹ krytyk¹ biskupów. Jednym z pierwszych biskupów, którzy krytykowali polityczn¹ dzia³alnoœæ toruñskiej rozg³oœni, by³
Tadeusz Pieronek, by³y sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Ten¿e biskup w takich oto s³owach okreœla³ dzia³alnoœæ polityczn¹
rozg³oœni ojców redemptorystów: „Radio Maryja g³osi pogl¹d, i¿ jako jedyne jest kustoszem prawdy na ka¿dy temat. S³ucham tych opinii z du¿ym
rozbawieniem. W tym œrodowisku w sposób dogmatyczny s¹ g³oszone
pogl¹dy »prawdziwego Polaka i katolika«”85. Z t¹ opini¹ zgadza siê abp
Józef ¯yciñski, który tak¿e zauwa¿a w przekazie Radia Maryja oznaki
fundamentalizmu i ¿yczy sobie, aby: „w Rodzinie Radia Maryja dosz³a do
g³osu autentyczna maryjnoœæ, tj. pokora, dyskrecja i szacunek dla innych,
a wyeliminowana zosta³a agresja i os¹dzanie jako wrogów Koœcio³a katolików o nieco innej wra¿liwoœci religijnej”86.
Drug¹ grupê stanowi¹ biskupi, którzy solidaryzuj¹ siê z Radiem Maryja. Jak liczna to grupa, informuje nas liczba cz³onków Episkopatu obecnych na obchodach dziesi¹tej rocznicy powstania Radia Maryja 7 grudnia
2001 roku w Toruniu. Na tych uroczystoœciach byli obecni: abp Marian
Przykucki, bp Andrzej Suski, bp Antoni Dydycz, bp Adam Œmigielski, bp
Stanis³aw Napiera³a, bp Józef Szamocki, bp Edward Frankowski, bp Tadeusz Werno, bp Tadeusz Zawitkowski, bp Pawe³ Socha oraz bp Stefan
Regmunt87. Jest to nie tylko liczna, ale tak¿e bardzo wp³ywowa grupa hierarchów koœcielnych.
Przes³anie polityczno-spo³eczne Radia Maryja mieœci siê w kanonie
spo³ecznej nauki Koœcio³a katolickiego. Jednak trzeba zauwa¿yæ, ¿e œrodowiska zwi¹zane z rozg³oœni¹ ojców redemptorystów podnosz¹ wybrane,

84

R. Ziemkiewicz, Inwazja narodowych radyka³ów, „Arkana” 1998, nr 4, s. 64.
M. Lizut w rozmowie z bp. T. Pieronkiem, Partyjnoœæ ponad wszystko, „Gazeta
Wyborcza”, 29–30 wrzeœnia 2001.
86
Cyt. z: Granice demokracji w Koœciele – dyskusja dziennikarzy, „Biuletyn Katolickiej Agencji Informacyjnej”, 31 marca 1998.
87
J. Cydzik, X rocznica powstania Radia Maryja, „Rodzina Radia Maryja” 2002,
nr 1, s. 23.
85
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wygodne dla siebie fragmenty z nauki spo³ecznej Koœcio³a, a pomijaj¹ te,
które nie s¹ zgodne z ich wizj¹ œwiata, przez co w pewien sposób sp³ycaj¹
i zniekszta³caj¹ przekaz tej¿e nauki.
Przez jedenaœcie lat swego istnienia Radio Maryja odnios³o sukces na
polskiej scenie medialnej; w jego posiadaniu jest kilka tytu³ów prasowych, szereg fundacji i inicjatyw edukacyjnych. W planach za³o¿yciela
i dyrektora stacji jest powstanie telewizji „Trwam”. Radio Maryja cieszy
siê rosn¹c¹ z roku na rok liczb¹ s³uchaczy, którzy tworz¹ siln¹ grupê nacisku. W parlamencie znajduje siê ugrupowanie, które jest popierane i w du¿ej mierze uzale¿nione od toruñskiej rozg³oœni. Radio Maryja posiada
tak¿e du¿e wp³ywy w Episkopacie Polski. Cieszy siê tak¿e doœæ dobr¹
kondycj¹ finansow¹, czego przyczyn¹ jest wielka ofiarnoœæ sympatyków
rozg³oœni. Jest jednym z najbardziej opiniotwórczych i wp³ywowych mediów w Polsce, i choæ czêsto czuje siê krzywdzone i dyskryminowane, to
ma siê dobrze i nic na to nie wskazuje, by ta sytuacja w najbli¿szym czasie
mog³a ulec zmianie.
Summary
December 2002 saw the 11th anniversary of the first transmission of Radio Maria
from Toruñ. It is beyond any doubt that the Radio is an actual phenomenon. Over a decade the station of the Redemptorists’ order has succeeded enormously. The reason for
this success is an exceptional and original form of a prayer station that is a magnet for
millions of listeners. The programs offered by the station from Toruñ are unique and
have no counterpart on the media market. The program of Radio Maria is based on
three pillars: prayer, catechism and contacting the audience. Particularly the contact
with the listeners was decisive for the profound success of the station. It is the most
„live” and „interactive” one in Poland. The station contacts its listeners „not only to exchange thoughts and opinions (which is the idea of the program called »Unfinished
Conversations«, the first interactive program in Poland) but also to unite in prayer”.

