
Globalnie o Polsce. 
Z miliardowym zasięgiem
Ponad miliard zasięgu (1 014 000 000), teksty o polskiej duszy i wolności – w 40-lecie „Solidarności” – w światowych tytułach 
w 38 krajach, w tym tekst prof. Andrzeja Nowaka opublikowany w Rosji. Artykuły o „Dekadzie Europy Centralnej” w mediach 
ponad 50 krajów świata. Wszystko bez wykupywania reklam, jedynie dzięki jakości tekstów najlepszych polskich autorów.

„Opowiadamy Polskę światu”. Prof. Woj-
ciech Roszkowski, Andrzej Duda, Roger 
Moorhouse, Mateusz Morawiecki, Allen 
Paul, Jack Fairweather, prof. Piotr Gliń-
ski, Jan Rokita, prof. Andrzej Nowak, 
prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Ma-
rek Kornat, Anthony Beevor, Dermot 
Turing, Marek Dietl, Jarosław Szarek, 
prof. Michał Kleiber, Timothy Snyder, 
prof. Ryszard Bugaj, prof. George We-
igel, Chantal Delsol, Rocco Buttiglione, 
o. Maciej Zięba – to tylko niektórzy z au-
torów tekstów publikowanych w ramach 
globalnego projektu „Opowiadamy Pol-
skę światu”.

Jeszcze niedawno taki projekt po prostu 
nie byłby możliwy. Dziś teksty najwybit-
niejszych polskich historyków i intelektu-
alistów o polskim umiłowaniu wolności 
publikowane są w ramach stałej między-
redakcyjnej wymiany materiałów w ro-
syjskiej przestrzeni narracyjnej (w „Nie-
zawisimoj Gazietie”, „Nowoj Gazietie”, 
„Echu Moskwy”), a teksty przypominające 
historię II wojny światowej udaje się publi-
kować także w Niemczech czy w Austrii. 
Wszystko dzięki synergii instytucji i osób 
działających na rzecz popularyzacji Pol-
ski w świecie – historyków, dziennikarzy, 
dyplomatów, ekspertów zajmujących się 
marketingiem narracyjnym, językiem prze-
kazu – dostosowujących teksty do uniwer-
salnych historii poprzez sięganie do mitów 
i archetypów zrozumiałych w innych regio-
nach świata.

Marketing narracyjny w praktyce. Wycho-
dzące z Polski mikronarracje (choćby te 
o rotmistrzu Pileckim, złamaniu kodu Enig-
my, rodzinie Ulmów i karaniu Polaków 
przez Niemców śmiercią za pomaganie 
Żydom, o Grupie Ładosia, o polskiej „So-
lidarności” i zapomnianych rewolucjach w 
Europie Środkowo-Wschodniej, wpływie 
nauczania Jana Pawła II, gospodarczych 
szansach krajów Europy Centralnej czy naj-
nowsza realizacja w rocznicę Konstytucji 3 
maja – o polskim umiłowaniu wolności i 
zasad demokratycznych) mają coraz więk-
sze zasięgi.

Dobrze opowiedziane historie interesują 
świat. 554,9 mln zasięgu publikacji tekstów 
w 36 krajach w rocznicę Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku, ponad miliard (1 014 000 
000) zasięgu publikacji tekstów w 38 kra-
jach w rocznicę powstania „Solidarności”, 
niewiele mniejsze zasięgi w kolejnych od-
słonach projektu (dane: PAP Media Intelli-
gence). W mediach ponad 50 krajów, w tym 
w najpoważniejszych tytułach ekonomicz-
nych, opublikowano ostatnio przygotowane 
w Instytucie Nowych Mediów teksty o pol-
skiej gospodarce. Dużym sukcesem będzie 
zapewne także najnowsza odsłona projek-
tu, w której w 230. rocznicę Konstytucji 
3 maja o tym, jak ważne dla Polaków są 
demokracja i wolność, pisze pierwsza liga 
polskich autorów.

Setki telefonów i maili. Bez reklam. Pro-
jekt „Opowiadamy Polskę światu” jest re-

alizowany w Instytucie Nowych Mediów 
w Warszawie i w jego francuskim oddziale 
w Paryżu. Partnerami są redakcje z całe-
go świata. Różnica czasu, różnice kultury. 
W pandemii projekt jest kontynuowany 

bez wykupywania reklam czy przestrze-
ni promocyjnych. A dla osiągnięcia takich 
wyników jak miliard zasięgu w przypadku 
40-lecia „Solidarności” czy półmiliardowe 
zasięgi w przypadku publikacji kolejnych 
odsłon projektu potrzebne byłyby olbrzy-
mie środki. 

Jak to jest możliwe? Siłą „Opowiadamy 
Polskę światu” są ludzie – autorzy potra-
fiący z pasją opowiadać historie o swoim 
kraju, intelektualnie uczciwi, i ci, którzy 
za granicą redagują je w innych językach, 
przekazują dalej, a także chwalą się nimi 

sąsiadom: w Austin w Teksasie, w Timorze 
Wschodnim, w Algierii, Wenezueli, RPA, 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w In-
donezji i Malezji, w Armenii i Gruzji, wła-
ściwie we wszystkich krajach Europy, aż po 
Islandię. Siłą są też teksty – dobrze napisa-
ne, coraz częściej powstające w odpowie-
dzi na zapotrzebowanie redakcji z całego 
świata. Materiały tworzone w kilkunastu 
językach. Inspiracje, dzięki którym warto 
„opowiedzieć Polskę światu”, pochodzą 
także od Polonii, misjonarzy, Polaków od-
noszących sukcesy poza granicami ojczy-
zny. Wielką pomocą w realizacji projektu 
w czasie ograniczonych podróży służy pol-
ska dyplomacja. Projekt jest kontynuowany 
mimo pandemii – przy wsparciu Minister-
stwa Spraw Zagranicznych, ale także In-
stytutu Pamięci Narodowej, KGHM Polska 
Miedź S.A., Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie, Polskiego Funduszu 
Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu, 
Banku Gospodarstwa Krajowego, Fundacji 
Orlen, Polskiej Agencji Prasowej. Efekty 
tego przedsięwzięcia medialnego są już 
wskazywane także w innych krajach Euro-
py Centralnej jako modelowe realizacje tak 
skomplikowanych projektów budowania 
wizerunku kraju. Projektów o zasięgu glo-
balnym.

Wszystkie teksty dostępne są – we wszyst-
kich językach realizacji – na portalu opinii 
www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.

Anna Maria Clément

Instytut Nowych Mediów 
to niezależny think tank działający 

na rzecz podnoszenia poziomu debaty 
publicznej w Polsce i lepszego komuni-
kowania polskiego stanowiska w świe-
cie. Organizator debat intelektualistów 
w Paryżu i Warszawie. Wydawca portalu  
www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl 
oraz miesięcznika opinii „Wszystko 
co Najważniejsze” (red. naczelny prof. 
Michał Kleiber). Inicjator i koordy-
nator projektu „Opowiadamy Polskę 
światu”. Prezesem zarządu jest Eryk 
Mistewicz.
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”W ciągu zaledwie 
dwóch lat powstała 
sprawna instytucja 
przedstawiająca 
polski punkt 
widzenia światowej 
opinii publicznej.

Szymon Szynkowski vel Sęk,
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych:

Projekt „Opowiadamy Polskę światu” to doskonała siła synergicz-
nego oddziaływania profesjonalnej instytucji medialnej z polską dy-
plomacją publiczną, docierania globalnie z informacjami o Polsce do 
odbiorców w niespotykanej wcześniej skali. Projekt pokazuje, że polska 

rzeczywistość jest bogata, inspirująca, ciekawa, niezależnie, czy mówimy o polskiej histo-
rii, czy wyzwaniach współczesności. Dyplomacja XXI w. to dyplomacja publiczna – ak-
tywne informowanie i oddziaływanie nie tylko na poziomie spotkań na najwyższych szcze-
blach, ale przede wszystkim w odniesieniu do szerokiej publiczności, za pośrednictwem 
mediów – tak klasycznych, jak i nowego typu. Promocja kraju, wiedzy o nim i mierzenie się 
z dezinformacją i fake newsami na co dzień wobec szerokich grup społecznych to wielkie 
wyzwanie. Cieszę się, że projekt „Opowiadamy Polskę światu” pozwala skuteczniej osią-
gać cele polskiej dyplomacji.

Jarosław Szarek, 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej:

Polskę trzeba wciąż opowiadać światu. Po 1989 r. nie udało się nam 
zbudować sieci „ambasadorów opinii” w stolicach, gdzie zapadają naj-
ważniejsze decyzje istotne nie tylko dla Polski, ale i całego regionu. 
Zdolni do bohaterskich szarż i zrywów zadziwiających świat przegry-

waliśmy batalie wymagające długotrwałego wysiłku i konsekwencji w budowie przyja-
znych nam środowisk. Jednak w krótkim czasie może to się zmienić dzięki współtworzonej 
przez IPN inicjatywie „Opowiadamy Polskę światu”. Opowieść o historii Polski – narodu 
ludzi wolnych, narodu skazywanego na śmierć i mającego zadziwiającą zdolność odradza-
nia się – zaczęła docierać do setek milionów odbiorców w dziesiątkach krajów. Kłamstwo 
i manipulacja historią stają się narzędziem walki politycznej, gdy ich sojusznikiem jest nie-
wiedza. Dzięki „Opowiadamy Polskę światu” mamy szansę, aby ukazać innym prawdziwy 
obraz Polski – Polski, której nie znają, a której staną się przyjaciółmi.

Marcin Chludziński, 
prezes KGHM Polska Miedź S.A.:

Jesteśmy dumni, że w 60. rocznicę utworzenia KGHM możemy opo-
wiadać światu o wydarzeniach ważnych dla Polski. Konstytucja uchwa-
lona 3 maja 1791 roku była nie tylko wyrazem odrodzenia politycznego 
kraju, próbą obrony niepodległości państwa, ale także stwarzała warun-

ki do rozwoju gospodarczego Polski. Jednak utrata niepodległości zahamowała ten rozwój. 
Dla Polaków wolność ma nadrzędne znaczenie. Walczyliśmy o nią przez ponad 120 lat za-
borów, następnie podczas II wojny światowej i w okresie komunizmu. Mamy dużo do nad-
robienia względem państw zachodniej Europy, ale szybko niwelujemy ten dystans. Przy-
kład KGHM Polska Miedź pokazuje, że są dziedziny gospodarki, w których polskie firmy 
już teraz zaliczane są do grona globalnych czempionów, a strategiczne znaczenie miedzi 
jako surowca niezbędnego m.in. w elektromobilności, energetyce odnawialnej, elektronice 
czy medycynie rysuje przed nami długofalowe perspektywy.

Marek Dietl, 
prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

Polska ma wspaniałą historię, która potrafi zafascynować obcokra-
jowców. Wielokrotnie przekonałem się o tym, rozmawiając z ludźmi 
z zagranicy. Wiem też, że opowieść lepiej trafia do ich serc, gdy tłu-
maczy, jak wyjątkowe doświadczenia minionych pokoleń wpływają na 

nasze obecne działania. Losy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie są doskona-
łym przykładem. Rynek giełdowy budowaliśmy w Polsce trzykrotnie. Zawsze w trudnych 
warunkach. Za pierwszym razem stłumił go rosyjski zaborca, za drugim wybuch II wojny 
światowej. Za trzecim razem los dał nam więcej szczęścia. I choć budowaliśmy rynek ka-
pitałowy bez kapitału, najszybciej w historii świata dołączyliśmy do grona największych. 
Fakt, że ta opowieść w ramach projektu „Opowiadamy Polskę światu” trafiła do kilku-
dziesięciu tytułów na całym świecie, pokazuje, jak bardzo świat jest głodny pozytywnych 
przykładów i jak świetnie wpisuje się w to historia polskich sukcesów.

Projekty Instytutu Nowych 
Mediów zrealizowane 
w czasie pandemii:

100-lecie urodzin św. Jana Pawła II – naj-
wybitniejsi eksperci, watykaniści i świadko-
wie pontyfikatu w tekstach publikowanych 
na czterech kontynentach. Szczególnie waż-
ny projekt INM przy odwołaniu w związku 
z COVID-19 innych uroczystości.
100.rocznica Bitwy Warszawskiej – dostar-
czone przez INM artykuły ukazały się w 36 
krajach. W tym tekst prof. Andrzeja Nowaka 
w „Nowoj Gazietie” (bardzo duży zasięg w 
rosyjskim internecie). Łączny globalny za-
sięg publikacji w 36 krajach: 554,9 mln *)
40. rocznica powstania „Solidarności” – 
absolutny rekord: 1 014 000 000 – ponad 
miliard zasięgu odbiorców publikacji w 38 
krajach, w kilkunastu językach. Bardzo duże 
zainteresowanie tekstami redakcji na całym 
świecie.
102. rocznica odzyskania niepodległości 
– teksty najlepszych autorów opowiada-
jące „polskiego ducha”. Połączenie prasy 
papierowej z dużymi portalami zapewniło 
dotarcie do elit i jednocześnie do masowego 
odbiorcy.
50. rocznica Grudnia 1970 – „największa 
cicha wojna w środku Europy” – wspólnota 
przeżyć naszego regionu. Teksty history-
ków, ale też dysydentów z Czech, Słowacji, 
Węgier. Opowiadając wspólną historię, po-
zwalamy światu lepiej nas zrozumieć.
Dekada Europy Centralnej – szef OECD 
i wybitni ekonomiści piszą o szansach go-
spodarczego odbicia naszej części Euro-
py po COVID-19. Artykuły na portalach 
i w czołowych tytułach ekonomicznych 
w 55 krajach, w tym w Zatoce Perskiej i na 
Dalekim Wschodzie.
230. rocznica Konstytucji 3 Maja – sąż-
niste kilkustronnicowe edycje zaplanowane 
w szczególnie istotnych dla postrzegania 
Polski krajach. Kolejne redakcje włączane 
są do projektu. Jak wszystkie odsłony pro-
jektu realizowane w czasie pandemii – bez 
płatnych reklam.
*)  Zasięg projektu: raport PAP Media Intelligence


