
Uzasadnienie przyznania Medalu Przemysła II za rok 2020 

Kapituła Medalu Przemysła II Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu zdecydowała o przyznaniu tego 

wyróżnienia 
 

Radiu Maryja i Telewizji Trwam 

 

Dnia 8 grudnia 1991 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny Radio Maryja rozpoczęło swoją działalność od dwóch małej 
mocy nadajników pracujących w Toruniu i Bydgoszczy, jak wspomina jego założyciel 
Ojciec dr Tadeusz Rydzyk, charyzmatyczny Dyrektor Radia. 

W ciągu 30 lat swojej działalności Radio zyskało zasięg ogólnoświatowy, 
docierając do Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami. Przekroczyło nie tylko 
przestrzeń geograficzną, ale potrafiło scalić społeczność katolicką w postaci 
niezwykłego fenomenu Rodziny Radia Maryja. Od początku do dzisiaj pozostaje on 
wspaniałym przykładem współczesnego apostolatu katolików świeckich, jak i zarazem 
budowy społeczeństwa obywatelskiego.  

30 lat istnienia Radia to okres wzrastania nowego pokolenia Polaków. Jest to 
pokolenie, które zyskało nieznane dotąd możliwości wznoszenia się do poznawania 
wiary prawdy na „dwóch skrzydłach – wiary i rozumu” (św. Jan Paweł II). Działalność 
edukacyjna i formacyjna w zakresie wiary, historii, cnót obywatelskich, w zakresie 
umiejętnego rozpoznawania znaków czasu i możliwości odpowiedzi na wyzwania 
z nimi związane – wszystko to zostało wpisane w charyzmat Radia Maryja, jak 
i instytucji przy nim powstałych, w tym zwłaszcza Telewizji Trwam. 

Prawdziwa edukacja jest pracą nad nadzieją w drugim człowieku. Ten walor 
edukacyjny jest dzisiaj niezwykle ważny w dobie chaosu ponowoczesności, w którym 
wartości są zacierane i zastępowane antywartościami. Prawda miesza się 
z kłamstwem, dobro bywa przedstawiane jako mniej cenne niż zło, a na pewno mniej 
opłacalne. Zdrada bywa mylona z uczciwością i wiernością. W takiej przestrzeni 
wydobywanie wartości, nazywanie ich po imieniu zyskuje walor odwagi, ale przede 
wszystkim staje się kładzeniem fundamentów pod przyszłe pokolenia. 

Spoglądając na zasługi Radia Maryja i telewizji Trwam dla Kościoła i narodu 
trzeba postawić sobie pytanie jak wyglądałby Kościół w Polsce, jak wyglądałby nasz 
naród, gdyby nie było tych katolickich instytucji, będących przekazem żywej wiary 
przeciw miłości do Boga, Kościoła i Ojczyzny, gdyby nie było nadziei pozwalającej 
przezwyciężać rozliczne trudności? Należy stawiać sobie pytanie na ile bylibyśmy 
jeszcze narodem ochrzczonym a na ile dotkniętym jeszcze głębiej procesem 
dechrystianizacji?  

Wszystko to skłania nas przede wszystkim do dziękowania Bożej Opatrzności 
za dar, którym jest Radio Maryja i Telewizja Trwam, za dar osoby Ojca Dyrektora 
i wszystkich współtworzących to dzieło, które jest nam „dane i zadane”.  

Medal Przemysła II, który mamy zaszczyt wręczyć Radiu Maryja i Telewizji 
Trwam na ręce ich Twórcy i Dyrektora, Ojca doktora Tadeusza Rydzyka przywołuje 



postać króla Przemysła II, o którym Jan Długosz powiedział „On pierwszy zwrócił 
Polakom godła ich zwycięskie”. Jesteśmy przekonani, że Laureaci tej nagrody Radio 
Maryja i Telewizja Trwam przywrócili wielu Polakom nadzieję i wiarę w trudnych 
czasach.  

W tej perspektywie wręczany Medal nie jest niczym innym jak tylko skromnym 
znakiem wdzięczności za dzieło, które nam wszystkim pomaga odnajdywać godność 
myślenia i wierność postępowania w naszych czasach. 
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