
„Opowiadamy Polskę światu” to największy po 1989 r. 
projekt budowy wizerunku naszego kraju
Każdy kraj opowiada swoją historię. Jeszcze do niedawna Polska oddawała to pole innym. Zmiana nastąpiła za sprawą setek 
publikacji na całym świecie tekstów tworzonych i koordynowanych przez Instytut Nowych Mediów, wydawcę miesięcznika opinii 
„Wszystko co Najważniejsze”. 

„Viss svarīgākais” – tak brzmi 
po łotewsku tytuł „Wszystko co 
Najważniejsze”, polskiego miesięcznika 
opinii, który przygotowane w Warszawie 
teksty dystrybuuje na całym świecie, z coraz 
większymi zasięgami i coraz większym 
wpływem na postrzeganie i rozumienie 
Polski i Polaków.

Teksty z Warszawy publikują u sie-
bie Łotysze, Litwini, Estończycy, Włosi, 
Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, Szwedzi, 
Duńczycy, Hiszpanie, Rosjanie, Ukraińcy, 
Białorusini, Gruzini, Mołdawianie, Turcy, 
Grecy, Cypryjczycy, Węgrzy, Austriacy, 
Czesi, Słowacy, Chorwaci, Rumuni, Serbo-
wie, Słoweńcy, Maltańczycy, Macedończy-
cy, Czarnogórcy, Albańczycy…

Artykuły historyków, intelektualistów, 
polityków z Polski i Europy Środkowej 
publikowane są także w Izraelu, Katarze, 
Indonezji, Argentynie, Peru, Wenezueli, 
Meksyku, RPA, Egipcie, Algierii, Tunezji, 
Senegalu, Iraku, Armenii, Malezji, Tajlan-
dii, Indonezji, Australii, Nowej Zelandii, 
na Kubie, Tajwanie, Timorze Wschod-
nim…

Ponad miliard zasięgu – w jednej 
tylko odsłonie projektu

Liczby są tu bezwzględne: publikacjami 
na temat Bitwy Warszawskiej 1920 roku 
osiągnięto 445,9 mln zasięgu – w 36 kra-
jach. Z kolei aż ponad miliard zasięgu (1 
014 000 000) zanotowały teksty o 40-leciu 
„Solidarności”, publikowane w mediach 38 
krajów. To zdecydowanie największe za-
sięgi w jakimkolwiek projekcie budowania 
wizerunku Polski po 1989 roku (wszystkie 
dane: PAP Media Intelligence).

– Mamy do czynienia z najważniej-
szym projektem polityki pamięci po 1989 
roku. Dotąd nie udawało nam się tak sze-
roko dotrzeć z przekazem, który nie jest 
specyficznie polski; on jest przede wszyst-
kim prawdziwy – mówił w Belwederze 
prof. Wojciech Roszkowski, konsultant 
historyczny projektu, w trakcie jego pre-
zentacji.

– Nie przedstawiamy polskiego punktu 
widzenia, ale prawdę historyczną – doda-
wał prof. Michał Kleiber, redaktor naczelny 
„Wszystko co Najważniejsze”.

Wśród autorów tekstów są: prof. An-
drzej Nowak, prof. Wojciech Roszkow-
ski, Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, 
Piotr Gliński, Jan Rokita, prof. Zdzisław 
Krasnodębski, Ryszard Bugaj czy o. Ma-
ciej Zięba. Także autorzy z innych krajów. 
Szczególnie wartościowe są np. artykuły 
uznanych zachodnich historyków i lide-
rów opinii: Rogera Moorhouse’a, sir An-
thony’ego Beevora, Jacka Fairweathera, 
Allena Paula, Dermota Turinga, Jochena 
Böhlera, prof. George’a Weigla, Bernarda 
Guetty, Chantal Delsol czy Rocca Butti-
glionego. 

Opowiadanie Polski jest 
trudniejsze, niż sobie 
wyobrażamy

Po pierwsze, wszyscy żyją dziś w natło-
ku informacji i danych atakujących z każ-
dej strony. Uwagę opinii świata przykuwają 
błahostki, życie celebrytów, sprawy bieżą-
ce. Polska i Europa wydają się często zbyt 
dalekie.

Po drugie, dotychczas brak było synergii 
i współpracy osób zajmujących się kształ-
towaniem wizerunku Polski za granicą. 
Multum instytucji dublowało swoją działal-
ność, miało przeciwstawne priorytety, nie 
współpracowano ze sobą, unikano tematów 
trudnych.

Po trzecie, wynaturzony obraz Polski, 
wychodzący często z naszego kraju, spra-
wiał, że trudno było namówić duże zagra-
niczne media do współpracy. 

– Krew, pot i łzy. Te projekty są wyjątko-
wo trudne, wymagają zespołowego zgrania 
wielu, bardzo wielu ludzi. I przede wszyst-
kim niesłychanych zdolności, wczucia się 
w odbiorców w redakcjach, w czytelników, 
i to na różnych kontynentach – mówi Mi-
chał Kłosowski, szef projektów zagranicz-
nych Instytutu Nowych Mediów.

„Macie fantastyczne 
historie, dlaczego ich nie 
opowiadaliście?”

Mikronarracje – to jeden ze sposobów 
na zainteresowanie świata. Podstawy teo-
retyczne dała wypracowana w Instytucie 
Nowych Mediów koncepcja marketingu 

narracyjnego: podporządkowująca poje-
dyncze historie uniwersalnym w swojej 
wymowie, zrozumiałym niezależnie od 

szerokości geograficznej wielkim mitom 
(jak chociażby Dawid kontra Goliat). 
W ten sposób historie rtm. Witolda Pilec-

kiego, rodziny Ulmów, naukowców de-
szyfrujących Enigmę, działaczy „Solidar-
ności”, wreszcie świadectwa wpływu nie 
tylko na Europę Środkową św. Jana Pawła 
II czy walka opozycji w stanie wojennym 
– znajdują bardzo dobry odbiór.

Zdanie, które powtarza się wciąż w kon-
taktach z dziennikarzami z wielu krajów, 
brzmi: „Macie fantastyczne historie, dla-
czego ich nie opowiadaliście?”.

Rok 2020 to błyskawiczny rozwój pro-
jektu. I to mimo utrudnień w podróżach 
w związku z COVID-19. – Nie mogliśmy 
dotrzeć do wielu redakcji, aby sfinalizo-
wać projekty. W tej sytuacji olbrzymią 
pomocą okazała się sieć polskich placó-
wek dyplomatycznych, ambasad i insty-

tutów polskich. Współpraca i synergia 
działań – to zawsze przynosi fantastycz-
ne efekty. Olbrzymie podziękowanie dla 
wszystkich – mówi Eryk Mistewicz, pre-
zes Instytutu Nowych Mediów.

Bez kupowania reklam, bez 
wielkich wydatków

Rok 2020 w „Opowiadamy Polskę świa-
tu” to także z uwagi na COVID-19 inne niż 
wcześniej podejście. Partnerstwo z instytu-
cjami oraz wydawcami, wymiana tekstów. 
– Nie kupujemy reklam, nie wchodzimy w 
pakiety marketingowe, dopasowujemy się 
do oczekiwań, nad każdym tekstem pra-
cujemy z naszymi partnerami. Kontakty 

nawiązywane przez lata z zagranicznymi 
mediami procentują dziś wymianą tekstów 
i wspólnymi publikacjami – mówi Miste-
wicz.

Autorom projektu zależy, aby trafiać 
na biurka premierów i prezydentów (o 
tym, że publikacje w „Die Welt” w 80. 
rocznicę II wojny światowej zostały za-
uważone i poszerzyły jej wiedzę o Polsce, 
mówiła kanclerz Angela Merkel premie-
rowi Mateuszowi Morawieckiemu), am-
basadorów, elit politycznych i gospodar-
czych, także duchownych i ludzi nauki. 
Dlatego zdecydowano się na publikacje 
„w papierze”. Jednocześnie ważny jest 
masowy, jak największy zasięg, stąd pu-
blikacje w internecie.

Wszystkie teksty z projektu „Opowia-
damy Polskę światu” są w wolnym dostę-
pie (www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl) 
w wielu językach. W założeniu ma być to 
swoiste „narzędzie” dla Polaków poza Pol-
ską, chcących zainteresować znajomych 
swoim krajem.

Rozchodzenie się tekstów z „Opowiada-
my Polskę światu” stanowi zresztą ogromną 
satysfakcję dla współtworzących ten naj-
większy pod względem zasięgów projekt 
budowania wizerunku Polski – planują-
cych już kolejne edycje i zapraszających do 
współpracy przy tym projekcie.

Anna Maria Clément

Projekty Instytutu Nowych Mediów 
zrealizowane w czasie pandemii 2020 roku:

100-lecie urodzin św. Jana Pawła II – najwybitniejsi eksperci, watykaniści 
i liderzy opinii w mediach na czterech kontynentach. Realizacja projektu INM 
w środku trwania pandemii pozwoliła opowiedzieć światu o wpływie papieża 
Polaka na historię i przedstawić świadectwa uczestników wydarzeń. Było to 
szczególnie ważne przy odwołaniu w związku z COVID-19 innych uroczystości 
i obchodów.

100. rocznica Bitwy Warszawskiej – dostarczone przez INM teksty publi-
kowały portale internetowe i papierowe wydania głównych tytułów prasowych 
w 36 krajach. Szczególnie istotna była publikacja tekstu prof. Andrzeja Nowaka 
w rosyjskiej „Nowoj Gazietie” (poza wersją papierową także bardzo duży zasięg 
tekstu w rosyjskim internecie). Łączny globalny zasięg publikacji: 554,9 mln*.

40. rocznica powstania „Solidarności” – absolutny rekord: 1 014 000 000 
– ponad miliard zasięgu odbiorców publikacji w 38 krajach na portalach dużych 
redakcji, w kilkunastu językach. Równolegle z „Wszystko co Najważniejsze” 
teksty opublikowano w tygodnikach i gazetach papierowych, w tym tekst prof. 
Wojciecha Roszkowskiego w rosyjskich tytułach prasowych i w internecie.

102. rocznica odzyskania niepodległości – tekstami prof. Wojciecha Rosz-
kowskiego, Jana Rokity, Jarosława Szarka, Eryka Mistewicza opowiedziano 
„polskiego ducha” od Argentyny po Australię, od Wielkiej Brytanii po Rosję, 
od Hiszpanii po Grecję i Cypr; teksty publikowane były w Wenezueli, Algie-
rii, Iraku czy Nowej Zelandii. Publikacje równolegle w prasie papierowej oraz 
w dużych portalach opinii zapewniających masowy zasięg.

50. rocznica Grudnia 1970 – „największa cicha wojna w środku Europy” 
– wspólnota przeżyć krajów Europy Środkowej. Teksty historyków, ale też dy-
sydentów z Czech, Słowacji, Węgier. Opowiadając naszą wspólną historię, po-
zwalamy światu lepiej zrozumieć nasz region.

Projekty zrealizowano we współpracy z: Instytutem Pamięci Narodowej, 
Instytutem Polskim w Paryżu, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską 
Agencją Prasową, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Fundacją Agencji Roz-
woju Przemysłu, Fundacją Orlen, Fundacją State of Poland i Polskim Fundu-
szem Rozwoju. 
* Zasięg projektu: raport PAP Media Intelligence.

Instytut Nowych Mediów 
to niezależny think tank działający na rzecz podnoszenia poziomu de-

baty publicznej w Polsce i lepszego komunikowania polskiego stanowi-
ska w świecie. Organizator debat intelektualistów w Paryżu i Warszawie. 
Wydawca portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl oraz miesięcz-
nika opinii „Wszystko co Najważniejsze” (red. naczelny prof. Michał 
Kleiber). Inicjator i koordynator projektu „Opowiadamy Polskę światu”. 
Prezesem zarządu jest Eryk Mistewicz.
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