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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI INSTUTUTU 
„VERBA VERITATIS”

21 listopada w siedzibie Instytutu do spraw Walki z Antypolonizmem „Verba Veritatis” 
przy ul. Zielnej 39 miała miejsce konferencja z udziałem dr Ewy Kurek, Pawła Lisickiego 
– redaktora naczelnego tygodnika „Do Rzeczy” – oraz redaktora Rafała Ziemkiewicza. 

Wydarzenie było poświęcone kwestiom kluczowym dla działalności Instytutu. Rozpo-
częto od definicji zjawiska antypolonizmu i określenia, czym różni się on od innych przeja-
wów niechęci między narodami i grupami etnicznymi. Zdefiniowanie antypolonizmu 
pozwoliło także zniuansować różne jego postaci, inaczej bowiem przejawia się niechęć 
do Polaków w Europie wschodniej i Azji, a inaczej w państwach zachodnioeuropejskich 
i Stanach Zjednoczonych. Diagnoza sytuacji, przedstawiona przez prelegentów konfe-
rencji, do której ważnym przyczynkiem była wydana cztery lata temu książka Pawła 
Lisickiego „Krew na naszych rękach?”, pozwoliła też na spojrzenie w przyszłość. Goście 
konferencji pokusili się bowiem o opisanie środków i działań, po jakie mogą sięgnąć 
polskie władze, by zainicjować i prowadzić obronę dobrego imienia Polski w świecie.

Już teraz wiadomo, że konferencja spotkała się z dobrym odbiorem kilkudziesięciu 
tysięcy internautów w mediach społecznościowych, a także wieloma komentarzami, 
w większości akcentującymi potrzebę reakcji na zniesławiające Polskę teksty i przekazy 
medialne. Została ona pomyślana jako pierwsza z cyklu konferencji i seminariów, 
zaplanowanych na nadchodzące miesiące pracy Instytutu „Verba Veritatis”, którego 
najważniejszą misją jest właśnie działalność edukacyjna. Dla śledzących nasze poczy-
nania w mediach społecznościowych a także na stronie www.instytutverbaveritatis.pl 
przygotowujemy jeszcze wiele godzin wywiadów, reportaży i rozmów na temat funkcjo-
nowania naszego kraju w kulturze i relacjach międzynarodowych, zarówno w wymiarze 
historycznym, jak i współczesnym.

dr Ewa Kurek Paweł Lisicki Rafał Ziemkiewicz
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Już na drugą połowę grudnia zaplanowaliśmy kolejny panel dyskusyjny. Tym razem 
gośćmi nie będą naukowcy, pisarze czy publicyści lecz reprezentanci Polonii, którzy 
powiedzą o tym, jak traktuje się naszych rodaków w zagranicznych lokalnych społecz-
nościach. Przygotowaliśmy też niespodziankę jeżeli chodzi o następne konferencje 
i seminaria – już od przyszłego roku odbiorcy sami będą mogli powiedzieć nam, kogo 
najchętniej widzieliby jako uczestników tych spotkań. Głosy te sprawią, mamy nadzieję, 
że odzew medialny na organizowane przez nas wydarzenia będzie jeszcze większy, 
a do dyskusji włączą się osoby, które nam samym nie przyszłyby na myśl, wzbogaca-
jąc ją o historią własnego życia i relacje z wydarzeń, których byli świadkami. W miarę 
znoszenia obostrzeń związanych z epidemią będziemy zachęcać lokalne podmioty 
do informowania nas o ich własnych inicjatywach edukacyjnych tego typu, a także 
włączać się w nie. Uważamy, że Instytut „Verba Veritatis” oraz zaproszeni przez niego 
prelegenci mogliby gościć na konferencjach organizowanych dla mieszkańców mniej-
szych miejscowości, np. w salach szkolnych i domach kultury. Instytut jest też w stanie 
sfinansować takie wydarzenia.

Dziękujemy za wszystkie wyrazy życzliwości, a także głosy konstruktywnej krytyki. 
Będziemy się starać, aby nadchodzący rok 2021 przyniósł jak najlepsze owoce naszej 
pracy i obfitował w wydarzenia, przynoszące szerokie odzew nie tylko w Polsce, ale 
również na arenie międzynarodowej.

Tymczasem prosimy wszystkich o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń bożonaro-
dzeniowych – Instytut „Verba Veritatis” życzy wszystkiego najlepszego na zbliżające 
się Święta i następne 12 miesięcy – oby okazały się one lepsze od roku, który właśnie 
się kończy.
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BOŻE NARODZENIE 2020

Okres Adwentu i Bożego Narodzenia, który 
właśnie przeżywamy, a także ostatnie dni 
starego roku, to czas szczególnej refleksji 
i podsumowań ostatnich 12 miesięcy. 
W mijającym roku 2020 powołany został 
do życia Instytut do spraw Walki z Antypo-
lonizmem „Verba Veritatis”. Zadanie, które 
przed nami postawiono nie jest łatwe 
– mamy być jedną z instytucji dbających 
o dobre imię Polski w świecie. Nasza 
misja jest jednak na tle innych podmiotów 
w dużej mierze unikalna: Instytut prowa-
dzić ma, skierowaną przede wszystkim 
do młodzieży, działalność edukacyjną. 
Dlatego też dokładamy starań, aby 
wszystkie nasze materiały były prezento-
wane w atrakcyjnej dla młodego człowieka 
formie. Jest to również jeden z powodów, 
dla których nasze przedsięwzięcia prowa-

dzone są głównie w mediach społeczno-
ściowych. Verba Veritatis jest też pierwszą 
w Polsce instytucją deklarującą systemo-
we wsparcie prawne dla osób upomina-
jących się o dobre imię Polski i walczą-
cych z fałszowaniem historii naszego 
kraju. Zgłosiliśmy już do odpowiednich 
organów ścigania kilka pierwszych 
przypadków podejrzenia popełnienia 
przestępstwa znieważenia Narodu lub 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Boże Narodzenie to również czas 
na zebranie sił przed czekającymi nas 
wyzwaniami. Liczymy na to, że w przyszłym 
roku uda nam się zintegrować wokół idei 
ochrony prawdy o historii naszego kraju 
jeszcze więcej środowisk. W planie mamy 
między innymi rozwijanie w Polsce i poza 
jej granicami klubów „Verba Veritatis”, 
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inspirując oddolne powoływanie ich 
na poziomie lokalnym. Mamy nadzieję 
że restrykcje związane z sytuacją epide-
miczną osłabną i możliwe staną się 
osobiste spotkania, wymiana poglądów 
i układanie planów, które będą wspólnie 
zrealizowane, nie w ramach pojedynczych 
doraźnych akcji, lecz w stały, skoordyno-
wany sposób.

W tym szczególnym okresie powinniśmy 
również pamiętać o tych, którym zawdzię-
czamy wolność Polski – o kombatantach 
i ich poległych na polu walki towarzyszach 
broni. Dlatego warto przy tej okazji przypo-
mnieć o działalności Fundacji Polskiego 
Państwa Podziemnego, bezpośrednio 
sprawującej pieczę nad naszym Instytu-
tem. Fundacja już od 20 lat niesie pomoc 
żyjącym żołnierzom, którzy niegdyś 
walczyli za Polskę, a także dba o groby 
tych, którzy w tej walce zginęli. Do jej 
celów statutowych należy m.in. opieka nad 
znajdującymi się w szczególnie trudnej 
sytuacji materialnej weteranami Polskiego 
Państwa Podziemnego oraz najbliższymi 
członkami ich rodzin, zarówno w kraju jak 
i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
Fundacja sprawuje też pieczę nad kwate-
rami wojennymi, pomnikami i tablicami 

upamiętniającymi walkę o niepodległość 
Polski. Troszczy się również o miejsca 
kaźni i groby żołnierzy oraz działaczy 
ugrupowań patriotycznych i niepodległo-
ściowych. Ważnym aspektem działalności 
Fundacji jest badanie, utrwalanie i rozpo-
wszechnianie historii walk o niepodległy 
byt Państwa Polskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem bojowych dokonań 
żołnierzy Armii Krajowej, a także organi-
zacji wyrosłych na tradycji i dziedzictwie 
ideowym Polskiego Państwa Podziemne-
go. Wielką wagę przykłada się do przeka-
zywania młodemu pokoleniu Polaków idei, 
wartości obywatelskich i patriotycznych 
Polskiego Państwa Podziemnego, oraz 
wiedzy o zmaganiach Narodu Polskiego 
z okupantem niemieckim i sowieckim. 
Fundacja prowadzi i wpiera liczne formy 
działalności naukowej, publicystycznej 
i popularyzatorskiej, które mają odkłamy-
wać naszą najnowszą historię i ukazywać 
prawdę o niej. Z działaniami Fundacji oraz 
jej historią szerszej zapoznać się można 
na stronie internetowej www.fundacja-
-ppp.pl

Życzymy wszystkiego najlepszego 
na nadchodzące Święta i Nowy Rok.
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POLSKA BASTIONEM EUROPY?

Polska Bastionem Europy – ileż razy my to słyszeliśmy? Pod takim właśnie hasłem 
trzy lata temu odbywał się Marsz Niepodległości. Czy od tamtego czasu cokolwiek się 
zmieniło?

„Wszystko co polskie jest moje: niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym 
z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród 
za to, co jest w nim marne” – pisał Roman Dmowski, jeden z ojców polskiej niepodle-
głości.

To i inne hasła marszu mają budować w nas poczucie narodowej tożsamości, tylko czy 
rzeczywiście na co dzień o nich pamiętamy? Ano niestety niewiele o tym świadczy, 
skoro tylu dumnie podejmowanych akcji patriotycznych nie doprowadza się do końca, 
przerywając ich realizację.

Na zachodzie Europy całkowicie zanikają wartości takie jak jedność, solidarność, wiara 
czy braterstwo. Nawet ojcowie założyciele Wspólnoty Europejskiej, Adenauer, Pertinii 
czy Schuman, nie podpisaliby się dzisiaj pod jej projektem. Wśród obywateli starego 
kontynentu króluje dziś skrajny konsumpcjonizm i hipokryzja.

„My, Polacy, pod pewnymi względami jesteśmy jednym z najbardziej młodzieńczych 
narodów w Europie (...). Rzadko zastanawiamy się nad tym, czym jesteśmy, ale ani 
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na chwilę nie przestajemy troszczyć się o to, za co jesteśmy uważani. Nasz patriotyzm 
polega na tym, żeby być uważanymi za dobrych Polaków, nasza religijność – żeby 
wyglądać na dobrych katolików, nasza mądrość – żeby wygłaszać zdania, które przez 
innych będą uważane za rozumne, nasza kultura – żeby robić to, co robią ludzie cywili-
zowani, nie zadając sobie nawet pytania, dlaczego i po co to się robi” – te słowa również 
napisał Roman Dmowski.

Lata propagandy prowadzonej przez skrajnie lewicowe środowiska sprawiły, że idea 
integracji Europy ojczyzn odeszła do lamusa. Ale czy wszystko już stracone? Chyba nie. 
Wartości Europejskie przetrwały i obowiązkiem Narodowych patriotów jest je chronić. 
Zwłaszcza te, które stanowią europejski fundament: chrześcijaństwo, prawo rzymskie 
czy cywilizacja łacińska. Tylko dzięki nim istnieć może prawdziwa Europa Ojczyzn, czyli 
porozumienie suwerennych państw narodowych, które same o sobie będą decydować 
i stanowić. O tym, czy ojczyzna będzie suwerenna zdecydować muszą sami obywate. 
Czy chcą być wasalami zagranicy, poddającymi się zewnętrznym ingerencjom, czy 
dumnymi obywatelami, którzy sami stanowią o kształcie swojego kraju. Dobrze, gdyby 
pamiętali przy tym jeszcze jeden cytat z Romana Dmowskiego:

„Przywiązanie do narodu nie powinno osłabiać umysłu człowieka, jego zdolności 
do krytyki, nie powinno go zaślepiać w sądach o tym, co mu najbliższe, szerzenie zaś 
w narodzie przyjemnych złudzeń co do własnej wartości jest tym szkodliwsze, im dalsze 
są one od prawdy” – przypominał ich.
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CZY MEDIA POSIADAJĄ NARODOWOŚĆ?

Od dawna na arenie międzynarodowej obserwujemy przejawy skrajnego antypo-
lonizmu I próby bezpośredniiego atakowania naszej ojczyzny. Jednym z wymiarów 
tego zjawiska jest oskarżanie Polaków o antysemityzm przy pomocy nieprawdziwych, 
wymyślonych argumentów. Zarzuty te stawiają niestety często również proniemiecko 
nastawione media.

Jednym z elementów prowadzenia antypolskiej propagandy jest szerzenie przekona-
nia, że kapitał nie ma narodowości, w związku z czym nieistotne jest, w czyich rękach 
pozostają działające w naszym kraju koncerny medialne. Tymczasem jest to kwestia 
dla wizerunku naszej ojczyzny kluczowa i wobec ataków na nasz kraj dokonywać 
należałoby weryfikacji podmiotów działających na rynku medialnym w Rzeczpospoli-
tej. Nie jest to zadanie łatwe. Jak powiedział minister kultury Piotr Gliński w wywiadzie 
dla Polskiego Radia 24: „Dekoncentracja musi być zgodna z polskim i europejskim 
prawem, nie możemy z dnia na dzień wprowadzić ładu medialnego, który panuje 
np. we Francji czy Niemczech. Jeden właściciel nie może decydować o kształcie 
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mediów, bo media są szalenie wrażliwe i istotne dla demokracji. Uważam, że wyrazi-
sty przekaz informacyjny w telewizji publicznej jest potrzebny dla milionów Polaków 
chociażby dlatego, żeby równoważyć kłamstwa, które często w niektórych mediach 
prywatnych dominują”.

Niejednokrotnie już pojawiała się w dialogu publicznym idea repolonizacji mediów, 
choć dopiero obecny rząd zaczął ów postulat realizować, czego przykładem jest 
wykupienie przez Orlen wydawnictwa Polska Press. Jest to ważny krok ku uwolnieniu 
rynku medialnego od zewnętrznych nacisków i ukrócenia antypaństwowej propagan-
dy, o co z powodzeniem dbają inne kraje.

„W Polsce, jak w każdym demokratycznym kraju, toczy się walka o rząd dusz i stąd 
bierze się emblematowanie mediów. Etykietowanie kogoś na łamach »Gazety Wybor-
czej« ma przykładowo większy wpływ na świadomość niż na łamach »Gazety Polskiej 
Codziennie«, bo sprzedaż »Wyborczej« jest siedem czy osiem razy wyższa. Poza tym 
»GW« dociera do inteligencji i kształtuje myślenie dużej części klasy średniej. Ci, którzy 
mają przewagę, chcą ją utrzymać i używają różnych »łatek«, aby osłabić konkurencyj-
ne media. To niezbyt piękne, ale cóż, taki jest ten świat” – powiedział w wywiadzie dla 
portalu Wirtalne Media redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” Paweł Lisiecki.

Niewątpliwie repolonizacja mediów jest kwestią ważką, jeśli myślimy o suwerenności 
państwa polskiego I o ochronie dobrego imienia naszej ojczyzny. Potrzebna jest też 
szeroko zakrojona debata ekspertów od dekoncentracji medialnej, jej wad i zalet. Bez 
zmian na rynku medialnym nie uchronimy się przed antypolonizmem. Powienniśmy 
więc zadbać, by medialny kapitał miał narodowość – i aby była to narodowość polska.

Zachęcamy do zapoznania się 
z naszymi nagraniami!
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Zachęcamy do zapoznania się 
z naszymi nagraniami!
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