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Radio Wolna Europa i jego 
polska sekcja.

Radio Wolna Europa powstało w 
Nowym Jorku w 1949 roku. W swo-
ich założeniach miało umożliwiać 
mieszkańcom krajów, które po 1945 
roku znalazły się pod wpływami 
ZSRR, dostęp do informacji zza że-
laznej kurtyny, mimo szczelnego sita 
cenzury. Polsko-języczna sekcja ra-
dia: Rozgłośnia Polska Radia Wolna 
Europa, powstała w 1952 roku w 
Monachium, stanowiła swoistą prze-
ciwwagę dla reżimowej propagandy 
PRL i dawała Polakom dostęp do 
wolności słowa tam, gdzie na to nie 
pozwalała partia.

Rozgłośnia  prowadziła audycje 
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zarówno o tematyce politycznej, jak 
i audycje ekonomiczne, historyczne, 
artystyczne czy kulturalne.  Działając 
nieprzerwanie aż do 1994 roku walnie 
przyczyniła się do zwiększania świa-
domości Polaków i w konsekwencji do 
obalenia systemu komunistycznego 
w 1989 roku.

Jan Nowak-Jeziorański 
założyciel polskiej sekcji 
RWE.

Pierwszy dyrektor Rozgłośni Polskiej 
Radia Wolna Europa, Jan Nowak-
Jeziorański, jeszcze przed pracą w 
radiu miał bogatą kartę patrioty oraz 
bohatera walk o wolną Polskę. Jako 
artylerzysta brał udział w wojnie 
obronnej 1939 roku. Po ucieczce z 

Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski 
Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa
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niemieckiej niewoli w 1940 roku wstą-
pił w szeregi polskiego państwa pod-
ziemnego. Uczestniczył w działaniach 
dywersyjnych i propagandowych o 
kryptonimie akcja „N”, mających na 
celu dezinformacje i obniżenie morale 
niemieckich żołnierzy.

 W roku 1943 zgłosił się na ochotnika 
do pełnienia funkcji kuriera między 
polskim rządem na zachodzie a do-
wództwem AK w Warszawie. Brał rów-
nież udział w powstaniu warszawskim, 
kiedy to między innymi współtworzył 

i organizował działalność powstań-
czego radia „Błyskawica”. Tuż przed 
kapitulacją powstania, wywiózł z 
Warszawy do Londynu najważniejsze 
materiały komendy głównej AK.

Po zakończeniu wojny przebywał na 
zachodzie i to właśnie jemu, w 1951 
roku, w Monachium, powierzono mi-
sje sformowania Rozgłośni Polskiej ra-
dia wolna Europa. Rok później, już ze 
skompletowanym zespołem redak-
cyjnym, 3 maja 1952, otworzył dzia-
łalność radia, wygłaszając pierwszą 
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słynną audycje, zapoczątkowaną tymi 
słowami:

Zespół polski, który zebrał się dziś 
wokół mikrofonu składa się z ludzi o 
najróżniejszych przekonaniach i zapa-
trywaniach politycznych, ale łączy nas 
ta cudowna zmowa, którą daje dąże-
nie do jednego - będziemy informo-
wali Was o wszystkich poczynaniach 
polskich na arenie międzynarodowej. 
Będziemy prowadzili na falach eteru 
walkę z rusyfikacją i sowietyzacją pol-
skiej kultury, walkę z wynaradawia-
niem młodzieży. Będziemy walczyli z 
fałszowaniem naszej historii i naszych 
tradycji. Będziemy przedstawiali Wam 
polską, niezależną myśl polityczną, 
która zdławiona została w ujarzmionym 
kraju, lecz rozwija się dalej swobodnie 
w warunkach wolności. Będziemy mó-
wili głośno to, czego społeczeństwo 
polskie wypowiedzieć głośno nie może, 
bo ma knebel na ustach.

Przez następne lata, rozgłośnia stała 
się najchętniej słuchaną stacją ra-
diową na terenie Polski. Biorąc pod 
uwagę, że radia słuchały całe rodziny, 
można zakładać, że dostęp do niego 
miało 12 milionów ludzi. Informacje 
podawane przez RWE rozchodziły się 
w całym polskim społeczeństwie. To, 
co najbardziej interesowało Polaków 

to ich wewnętrzna sytuacja, która 
była przed nimi ukrywana przez reżim 
Polskiej Republiki Ludowej.

Próby zakłócania nieocen-
zurowanego przekazu.

 Zagłuszanie Rozgłośni Polskiej RWE 
rozpoczęto niedługo po nadaniu 
pierwszej audycji w 1952. Do upadku 
PRL audycje Radia Wolna Europa były 
najczęściej zagłuszanymi na terenie 
Polski. Do walki z przekazem z za-
chodu zaangażowano zarówno służby 
w Polsce jaki i w innych krajach bloku 
wschodniego. Największe zagłuszarki 
sygnału radiowego znajdowały się na 
terenie Związku Radzieckiego. Do za-
kłócania sygnału wykorzystywano na 
przykład muzykę, zarówno z krajów 
socjalistycznych jak i autorstwa za-
chodnich artystów.

Mimo użycia radiostacji o dwukrotnie 
większej mocy niż nadajniki RWE, zdo-
łano ograniczyć rzeczywistą słyszal-
ność audycji zaledwie o połowę, i to 
w okresie najintensywniejszych wysił-
ków. Według Nowaka-Jeziorańskiego 
próby zagłuszania transmisji mogły 
być nawet trzykrotnie bardziej kosz-
towne niż samo nadawanie sygnału 
radiowego. Blokowanie RWE wzbu-
dzało też wielki sprzeciw w Polsce. 
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W czerwcu 1956 w Poznaniu pro-
testujący zniszczyli antenę jednej z 
zagłuszarek.

Oprócz zakłócania sygnału władze 
PRL starały się też dyskredytować 
przekaz Rozgłośni (szczególnie po 
demaskujących audycjach Józefa 
Światły) a nawet inwigilować struktury 
radia przez agentów służb. Partia sta-
rała się zniszczyć wiarygodność stacji 
między innymi podkreślając wpływy 
zachodnich państw (RWE powstało 
przecież w Stanach zjednoczonych). 
Wskazywano na „zachodni element” 
w niezgrabnych próbach ukrycia, dla-
czego pracownicy Rozgłośni Polskiej 
nie mogliby nawet marzyć o prowa-
dzeniu podobnej działalności w ko-
munistycznej Polsce. A przecież byli 
to prawdziwi patrioci. Wielu z nich 
walczyło o wolną ojczyznę podczas 
II wojny światowej, również w szere-
gach Armii Krajowej.

  Działania operacyjne prowadzone 
przeciwko „zagranicznym ośrodkom 
wrogiej propagandy” nie ustały wraz 
z nadejściem odprężenia w latach 
70. XX w., paradoksalnie na ten okres 
przypada ich apogeum. Ani wcześniej, 
ani później władze Polskiej Republiki 
Ludowej nie przeprowadziły tak wiel-
kiej ofensywy, obejmującej nie tylko 

działania dyplomatyczne, ale i kam-
panię propagandową czy operacje 
aparatu bezpieczeństwa, połączone 
z aresztowaniami osób „rozsiewa-
jących plotki” zasłyszane w RWE. 
Wobec wielkiej popularności stacji 
te próby były jednak z góry skazane 
na niepowodzenie.

Próby zwalczania radia trwały aż do 
upadku ustroju komunistycznego w 
Polsce i pozostałych krajach bloku 
wschodniego. W latach 80. polskie 
służby planowały nawet porwanie 
ówczesnego szefa polskiej redak-
cji Zdzisława Najdera. Do dziś nie 
jest też jasne kto stał za zamachem 
na siedzibę RWE w Monachium z 
lutego 1981 roku. Podłożony przed 
budynkiem ładunek wybuchowy 
eksplodował niszcząc część fasady. 
Niewyraźne poszlaki wskazują na 
udział służb rumuńskich.

Za kulisami bezpieki i partii, 
audycje Józefa Światło.

Jestem Józef Światło do niedawna 
podpułkownik UB i wicedyrek-
tor X Departamentu Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego w 
Warszawie. W taki sposób rozpoczęła 
się audycja, która wielu |Polakom 
przybliżyła realia tego jak system 



7Magazyn instytutu do Walki z Antypolonizmem • nr 4/2022

komunistyczny funkcjonuje od we-
wnątrz. Józef Światło był wysoko po-
stawionym funkcjonariuszem Urzędu 
Bezpieczeństwa. Był członkiem służb 
nowo utworzonego państwa od sa-
mego początku, od 1945 roku. Brał 
udział w aresztowaniach żołnierzy 
AK, w tym tak ważnych postaci jak 
Leopold Okulicki. Brał też udział w 
fałszowaniu referendum w czerwcu 
1946 oraz wyborów w 1947. W krót-
kim czasie stał się jedną z najbardziej 
wpływowych osób w państwie. Swoją 
szczególną pozycję zawdzięczał też 

licznym znajomościom z najbardziej 
wpływowymi członkami partii.

W 1953 roku podczas wykonywania 
misji w Berlinie uciekł do amerykań-
skiej strefy okupacyjnej i ujawnił się 
funkcjonariuszom amerykańskiego 
wywiadu. Po ucieczce zaczął wy-
stępować w cyklu audycji Rozgłośni 
Polskiej RWE „Za kulisami partii i 
bezpieki” w której ujawniał realia 
funkcjonowania kręgów władz PRL. 
Dzięki bliskim kontaktom z samym 
Bolesławem Bierutem znał wiele 
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tajemnic z życia nie tylko I sekretarza 
KC PZPR, ale innych ważnych osób 
w państwie. Wiedza, jaką posiadał, 
mogła poważnie zagrozić wielu ko-
munistom, a także ujawnić, co tak na-
prawdę dzieje się za żelazną kurtyną.

Mimo opisywania szczegółów z ży-
cia elit i funkcjonowania służb Światło 
pozostał postacią niezwykle kontro-
wersyjną, w opinii wielu nie odkupując 
swoich win. Jednak jego informacje, 
jako człowieka z wewnątrz systemo-
wych struktur, posłużyły ukazaniu 

prawdy na temat PRL i obnażeniu 
kłamstw komunistycznej propagandy.

Strajki i stan wojenny 1981 
roku. Pomost do Polski.

Podczas strajków z sierpnia 1980 ra-
dio prowadziło szczegółowe relacje 
kolejnych dni wydarzeń na Wybrzeżu. 
Informowano też o przebiegu nego-
cjacji i posunięciach władzy. W ten 
sposób przedstawiciele partii zostali 
postawieni w sytuacji, gdy ogrom 
społeczeństwa patrzył im na ręce i 
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uniemożliwiał sprawne manipulo-
wanie nastrojami. Dzięki ustanowie-
niu bezpośredniego połączenia ze 
stoczniowcami (na terenie Stoczni 
Gdańskiej stanęła antena radiowa) 
w eter szły też relacje naocznych 
świadków.

W obliczu wprowadzenia stanu wojen-
nego 13 grudnia 1981 i rygorystycznego 
ograniczenia dostępu do jakichkol-
wiek informacji, rola Rozgłośni Polskiej 
RWE tylko się zwiększyła. Dostęp do 
wiarygodnego medium był dla wielu 
Polaków niezwykle ważny w tym trud-
nym czasie. Informowano o sytuacji 
w całym kraju, o działaniach służb, o 
internowaniach. Na antenie radia wy-
stępowali też Polacy, którzy dopiero 
co zdołali wyjechać z Polski, chroniąc 
się przed represjami partii. W specjal-
nych serwisach prezentowano reakcje 
państw zachodu na wprowadzenie 
stanu wojennego. Wtedy też emito-
wano specjalną audycję „Pomost do 
Polski” dedykowaną przekazywanie 
informacji od Polaków zamieszkałych 
za granicą do ich bliskich w Polsce, z 
którymi kontakt uniemożliwiła wpro-
wadzona wtedy blokada telefoniczna. 
W specjalnych serwisach prezento-
wano również reakcje państw zachodu 
na wprowadzenie w Polsce stanu 
wojennego.

Demaskowanie kłamstw i 
wychowywanie młodzieży. 
Cele Rozgłośni.

Według badań przeprowadzanych 
wśród słuchaczy Rozgłośni Polskiej 
RWE na zachodzie do najważniej-
szych zadań stacji miały należeć do-
starczanie rzetelnych i obiektywnych 
informacji, zarówno na temat Polski, 
jak i świata, oraz demaskowanie 
komunistycznych kłamstw. Trzeba 
jednak przy tym pamiętać, że ana-
logiczne badania nie mogły zostać 
przeprowadzone w Polsce, a więc 
wśród docelowej i najważniejszej 
grupy odbiorców.

Najpopularniejszym programem emi-
towanym na antenie rozgłośni był 
„Podwieczorek przy mikrofonie”, two-
rzony przez Wiktora Budzyńskiego i 
Jana Markowskiego. Alternatywa dla 
programu o tej samej nazwie, ale pro-
wadzonego w Programie Pierwszym 
Polskiego Radia. Popularnością cie-
szyły się również audycje o charakte-
rze informacyjnym i publicystycznym, 
takie jak serwisy oraz przeglądy prasy 
(polskiej i zagranicznej), które z pew-
nością były mocną stroną rozgłośni.

Jan Nowak-Jeziorański oprócz walki z 
komunistyczną cenzurą i propagandą 
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podkreślał też szczególną rolę roz-
głośni w kształtowaniu ludzi młodych. 
Tak by dać im dostęp do informacji 
spoza żelaznej kurtyny i nie pozwo-
lić by ukształtowała ich przekłamana 
wizja świata, wtłaczana do umysłów 
przez system PRL. O misji kształto-
wania młodzieży mówił tak:

Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, 
że młode pokolenie dorastające w 
sowieckiej rzeczywistości traci swój 
pęd ku wolności, tak jak zwierzę wy-
chowywane w klatce. [...] W związku z 
tym, jednym z najważniejszych zadań 
Głosu Wolnej Polski jest podtrzymanie 
kontaktu z młodym pokoleniem, aby 
w przyszłości nie straciło ono swojego 
pragnienia wolności.

Dlatego też tak szczególne znacze-
nie miały audycje historyczne między 
innymi prowadzone przez Tadeusza 
Żenczykowskiego. Radio Wolna 
Europa nie bało się też poruszać te-
matów całkowicie przekłamywanych 
przez komunistyczną propagandę 
jak zbrodnia katyńska czy zniekształ-
canych jak powstanie warszawskie i 
funkcjonowanie Armii Krajowej.   

Audycje  artystyczne.

Oprócz walki z państwową propa-
gandą radio prowadziło też audycje 
artystyczne i kulturalne . Dzięki temu 
obok tematów politycznych swoje 
okno wystawowe zyskała też sztuka, 
która nie mogła być eksponowana w 
kraju. Stacja stale przypominała, że 
istnieje świat poza socrealistyczną 
rzeczywistością, świat tworzony rów-
nież przez Polaków. Poza tym przed-
stawiano i komentowano wydarzenia 
kulturalne na zachodzie w sposób na 
jaki władze PZPR nigdy by nie po-
zwoliły. Radio Wolna Europa dawało 
powiew wolności i było prawdziwym 
oknem na świat.

Z radiem współpracowali wybitni pol-
scy poeci jak Kazimierz Wierzyński, 
Jan Lechoń czy Jacek Kaczmarski, 
uznawany za „barda solidarności”, 
który w momencie wprowadzenia 
stanu wojennego kończył właśnie 
trasę koncertową we Francji. W obli-
czu fali aresztowań działaczy wolno-
ściowych, zdecydował się pozostać na 
zachodzie i tam kontynuować swoją 
działalność. Wtedy też został współ-
pracownikiem Rozgłośni. W swoich 
utworach niejednokrotnie krytykował 
system komunistyczny, zniewolenie 
jednostki oraz wytykał nieprawości 
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władzy. Pisał też o historii Polski, 
zwłaszcza w takim ujęciu jakie nie 
odpowiadało komunistycznej propa-
gandzie. Z tego powodu stał się solą w 
oku  partii. Do najsłynniejszych piose-
nek artysty należą min: „Przedszkole” 
„Jałta” „A my nie chcemy uciekać 
stąd” „Nasza klasa” „Przejście Polaków 
przez morze czerwone” czy „Zbroja”. 
Utwór „Mury” został, po pewnej re-
interpretacji, uznany za nieformalny 
hymn Solidarności. Nawet podczas 
pobytu za granicą jego utwory były 
kolportowany nieoficjalnymi kanałami 

i mimo prób cenzurowania zyski-
wały ogromną popularność.  Kasety 
z drugiego obiegu krążyły po całej 
Polsce. Szczególnie szerokie grono 
odbiorców Kaczmarskiego wywo-
dziło się spośród studentów. Poza 
działalnością artystyczną prowa-
dził też własne audycje „Kwadrans 
Jacka Kaczmarskiego” oraz „Fakty, 
Wydarzenia, Opinie”, gdzie komen-
tował bieżące wydarzenia z polskiej 
sceny politycznej. 
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Głos Wolności towarzyszył 
Polakom aż do 1994 roku.

Rozgłośnia Polska Radia Wolna 
Europa nadawała nieprzerwanie od 
1952 do 1994, nawet po 19 godzin na 
dobę, przez cały czas walcząc z kre-
owaną przez władze partii wizją rze-
czywistości. Jej wkład w przemiany 
społeczne jakie ostatecznie dopro-
wadziły do upadku systemu komu-
nistycznego jest nie do przecenienia. 
Oprócz dostarczania rzetelnych infor-
macji i ujawniania nieprawości reżimu 

z pewnością podnosiło też na duchu 
Polaków zmagających się z władzą 
komunistyczną i wlewało w serca 
nowe pokłady nadziei. Wielu pra-
cowników radia otrzymało najwyż-
sze polskie odznaczenia. Orderem 
Odrodzenia Polski zostali uhono-
rowani między innymi Jan Nowak-
Jeziorański, Zygmunt Michałowski, 
Zdzisław Najder, Piotr Mroczek, 
ks. Tadeusz Kirschke, Kazimierz 
Wierzyński czy Jacek Kaczmarski. 
W latach 90. Rozgłośnia prowadziła 
oficjalną działalność w Polsce, której 
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zaprzestała w 1994 roku. W oficjalnym 
zamknięciu radia uczestniczyli przed-
stawiciele władz III RP. Szybko podjęto 
też działania mające na celu upamięt-
nienie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna 
Europa. Powstało Stowarzyszenia 
Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia 
Wolna Europa. Zajmuje się propago-
waniem idei przyświecających misji 
stacji. Prowadzi też archiwum nagrań 
audycji. 

Radio Wolna Europa stało się jed-
nym z najważniejszych symboli walki 

wolność i odegrało ważną rolę w de-
mokratyzacji Polski. Wspierało też 
działania Solidarności, walnie przy-
czyniając się do zmian ustrojowych 
1989. Wbrew wszystkim przeciw-
nościom, działaniom agentów UB, 
propagandzie władz PRL i wpływom 
Związku Radzieckiego, z zachodu, zza 
żelaznej kurtyny do kraju dochodził 
głos wolnej Polski.
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