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Abstract 
 

The aim of the article was to present the profile of Andrzej Duda in weekly Catholic 
“Niedziela” in 2015. Studying the profile of the politician the author used the method of content 
analysis of the press which resulted in a final selection of four categories. In this way the author 
managed to emerge 71 texts formulated in the various genres of journalism. The work contains 
tables. Table 1 and 2 shows the frequency of editing of the articles presenting the profile of 
Andrzej Duda in “Niedziela” in 2015. Table 3 and 4 show the genres of journalism used by edi-
tors of this magazine. 

 
 
Prasa katolicka jest jednym z większych segmentów na rynku wydawniczym 

w Polsce. Powstaje coraz więcej tytułów czasopism, które są zaliczane do prasy ko-
ścielnej, katolickiej, wyznaniowej czy religijnej1. W literaturze przedmiotu prasa 
katolicka definiowana jest jako środek komunikacji społecznej w postaci wydaw-
nictw periodycznych uznających chrześcijańską hierarchię wartości2. Biskup Adam 
Lepa we Wstępie do Katalogu prasy katolickiej w Polsce podaje następującą defini-
cję: Mianem prasy katolickiej obejmuje się te wydawnictwa, które za zgodą władz 
kościelnych drukowane są periodycznie i rozpowszechniane publicznie w celu 
wszechstronnego ukazywania rzeczywistości, a zwłaszcza aktualnych zdarzeń i pro-
blemów z życia Kościoła oraz jego doktryny3. Prasa katolicka ma za zadanie rozpo-
wszechniać doktryny Kościoła rzymskokatolickiego, komunikować wiernym o jego 
życiu i bieżących wydarzeniach, rozpatrywać problemy społeczne, gospodarcze 
i polityczne z uwzględnieniem nauk Kościoła. Prasie katolickiej nie jest również 

                                                                 
1 B. Rygiel, „Niedziela” i „Gość Niedzielny” jako przykład tygodników katolickich, „Rocz-

nik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2010, t. 2, nr 13, s. 159. 
2 Encyklopedia katolicka, Lublin 2012, t. 16, s. 265. 
3 A. Lepa, Katalog prasy katolickiej w Polsce, Łódź 1994, s. 4. 
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obca tematyka związana z historią i kulturą narodu polskiego oraz religijną spuści-
zną Kościoła i jego wyznawców. Podejmuje tematy historyczne, patriotyczne, poli-
tyczne i kulturalne4. 

Jednym z wielu reprezentantów tego segmentu prasowego jest Tygodnik Kato-
licki „Niedziela”5. O założeniach programowych i zadaniach, jakie czasopismo 
miało spełniać wyraził się w 1926 roku na łamach pierwszego numeru założyciel, 
biskup częstochowski Teodor Kubina: Chcę mówić do was o wszystkim, co jest 
pięknem i dobrem jak niedziela, co podnosi serce i uszlachetnia duszę jak to czyni 
niedziela: o Bogu, Najśw. Marii Pannie, o naszym św. Kościele katolickim, o na-
szych świątyniach i uroczystościach, o życiu w naszych parafiach, o pięknych na-
szych katolickich zwyczajach i obyczajach, o podstawach i zasadach wiary. Chce 
nas łączyć w tej nowej diecezji Częstochowskiej w jedną wielką rodzinę, tak jak 
niedziela łączy rodziny przy ognisku domowym, i chcę być głosem tej wielkiej ro-
dziny i bronić jej święte sprawy. Chce budować królestwo Boże między nami, a nie 
zabijać społeczeństwa, chce podnosić lud do światła, a nie pogrążać go w ciemno-
ściach i nie poniżać jego godności. Chce głosić pokój Chrystusowy, pokój niedziel-
ny wszystkim, a nie rozszerzać nienawiści. Dlatego będzie unikało wszelkich sporów 
i kłótni; nawet, gdy będzie zmuszonym prostować błędy i bronić sprawę katolicką, 
nie będzie zwalczało osób. Głosząc zawsze prawdę, nikomu nie będzie schlebiało. 
                                                                 

4 Z. Sokół, Religijne czasopisma dla kobiet w Polsce w latach 1945–2003, [w]: Media wy-
znaniowe w Polsce 1989–2004, red. E. Kossewska, J. Adamowski, Warszawa 2004, s. 63. 

5 Tygodnik Katolicki „Niedziela” został założony przez biskupa częstochowskiego Teodora 
Kubinę, który docenił znaczenie prasy katolickiej. Założeniem biskupa było, aby w tygodniku 
zamieszczane były treści o tematyce religijnej i społecznej. Pierwszy numer czasopisma ukazał 
się 4 kwietnia 1926 roku pod redakcją ks. Wojciecha Mondrego. Redakcja pisma mieściła się 
w prywatnym mieszkaniu ks. Mondrego, na plebanii parafii św. Zygmunta w Częstochowie. 
W pierwszym roku wydawania „Niedziela” miała objętość 12 stron i była drukowana w Katowi-
cach w nakładzie ok. 7 tys. egzemplarzy. Wydawcą była Kuria Diecezjalna w Częstochowie, a pi-
smo kierowane było do wiernych z diecezji częstochowskiej. II wojna światowa przerwała wy-
dawanie czasopisma. Pierwszy powojenny numer ukazał się 08.04.1945 roku i był skierowany do 
wszystkich katolików w kraju. Redaktorem naczelnym został ks. dr Antoni Marchewka. W dniu 
15.03.1953 roku ukazał się ostatni numer „Niedzieli”. Wieloletnie starania o reaktywację tygo-
dnika doprowadziły do ponownego wznowienia. Od 07.06.1981 roku redaktorem naczelnym zo-
stał ks. dr Ireneusz Skubiś. W dniu 13.12.1981 roku po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce zo-
stało wstrzymane wydawanie tygodnika do 21.03.1982 roku. Od tego momentu tygodnik ukazuje 
się do dnia dzisiejszego. Wydawcą czasopisma jest Kuria Metropolitalna w Częstochowie.  
01.07.2014 nowym redaktorem naczelnym pisma została Lidia Dudkiewicz, która zastąpiła od-
chodzącego na emeryturę ks. dr. Ireneusza Skubisia. Tygodnik ukazuje się w edycji ogólnopol-
skiej oraz w edycjach regionalnych: Łódź, Częstochowa, Sosnowiec, Legnica, Lublin, Kraków, 
Przemyśl, Toruń, Podlasie, Kielce, Warszawa, Zielona Góra – Gorzów Wielkopolski, Wrocław, 
Świdnica, Bielsko Biała, Rzeszów, Szczecin – Kamień Pomorski, Zamość – Lubaczów, Sando-
mierz. Nakład czasopisma nie jest podawany przez redakcję, jednak w numerze 51/2014 na 
okładce została zamieszczona informacja, iż nakład wynosi 170 tys. egzemplarzy. Za: Oprac. 
M. Frukacz, Historia Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, http://bit.ly/2ddLdiK [09.03.2016]; 
Ks. MF, TK/Częstochowa/KAI, Lidia Dudkiewicz nowym redaktorem naczelnym Tygodnika Ka-
tolickiego „Niedziela”, http://www.niedziela.pl/artykul/10280 [09.03.2016]; Stopka redakcyjna, 
Tygodnik Katolicki „Niedziela”, 2016, nr 1, s. 67; Okładka, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, 
2014, nr 51. 
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Nie będzie służyło żadnemu stronnictwu politycznemu i nie będzie mieszało się 
w ich sprawy i walki. Nie będzie konkurowało z żadnym pismem. Bo jego zadaniem 
nie jest polityka, która zbyt często rozdziela naród, ani sensacja, która niepokoi, je-
go zadaniem jest rozszerzenie Królestwa Bożego i pokoju Chrystusowego, podnie-
sienie ducha dusz, pogłębienie wiary i zasad życia chrześcijańskiego, pielęgnowa-
nie wszystkiego tego, co łączy społeczeństwo, budzi w nim radość i energię życia 
(…)6. 

Obecnie tygodnik na swych łamach podejmuje problematykę religijną, etycz-
ną, historyczną, ekonomiczną, społeczną i polityczną. Tematyka związana z polity-
ką oraz sytuacją gospodarczą w kraju zmieniała się wraz z ewolucją czasopisma. 

W Polsce rok 2015 obfitował w wydarzenia polityczne związane z wyborami 
prezydenckimi oraz parlamentarnymi. Redakcja pisma również nie pozostawała 
obojętna na te zmiany, żywo interesowała się przemianami związanymi z wyborem 
nowych władz w kraju i aktywnie włączyła się w prezydencką kampanię wyborczą. 
W większości przedstawiała swoim czytelnikom sylwetkę jednego spośród jedena-
stu kandydatów ubiegających się o fotel prezydencki – Andrzeja Dudę. Tygodnik 
towarzyszył kandydatowi PiS-u w trakcie kampanii wyborczej, jak również już po 
wyborach. Ukazywał Andrzeja Dudę nie tylko jako polityka i osobę reprezentującą 
naród, ale także jako katolika, męża, ojca i syna. 

Badając wizerunek prezydenta Andrzeja Dudy, autorka posłużyła się metodą 
analizy zawartości prasy. Pozwoliła ona wyselekcjonować 4 kategorie, w ten spo-
sób udało się wyłonić 71 tekstów sformułowanych w różnych gatunkach dzienni-
karskich. Tabele nr 1 i 2 ilustrują częstotliwość edytowania artykułów prezentują-
cych sylwetkę Andrzeja Dudy w 2015 roku na łamach „Niedzieli”. 

W Tabeli 1. i 2. przedstawiono częstotliwość prezentowania postaci Andrzeja 
Dudy w 2015 roku na łamach „Niedzieli” oraz zawartość poszczególnych numerów 
czasopisma w wymienionych 4 kategoriach: rodzina / sylwetka, prezydencka kam-
pania wyborcza, prezydentura, współpracownicy. Najwięcej informacji – 42, co 
stanowi 59% zawartości badanego materiału w poszczególnych numerach tygodni-
ka przedstawiało osobę Andrzeja Dudy już po wyborach. Do kategorii tej zaliczono 
informacje, które ukazywały go w czasie objęcia urzędu, pierwszych wizyt krajo-
wych i zagranicznych, podczas udziału w uroczystościach kościelnych i państwo-
wych oraz pełnienia obowiązków głowy państwa. Zaliczono także fragment pierw-
szego powyborczego przemówienia Andrzeja Dudy oraz opublikowane przez re-
dakcję teksty zawierające gratulacje oraz słowa modlitwy skierowane do nowo wy-
branego prezydenta, m.in. gratulacje płynące od abp. Zygmunta Zimowskiego pod-
czas sprawowanej Mszy św. w Watykanie. 

                                                                 
6 T. Kubina, Arcypasterska zachęta, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 1926, nr 1, s. 2; Zob. 

też A. Bajor, Z. Żmigrodzki, Tygodnik katolicki „Niedziela” 1926–1939, Częstochowa 2002, s. 31. 
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Tab. 2. Częstotliwość prezentowania postaci Andrzeja Dudy w 2015 roku na 
łamach „Niedzieli” w procentach. 

 

Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2015 

Lp. Kategorie tematyczne Liczba Wartość % 
1 Rodzina/sylwetka 11 15,5 

2 
Prezydencka kampania wy-

borcza 
14 19,7 

3 Prezydentura 42 59,0 
4 Współpracownicy 4 5,7 
 Ogółem 71 100 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Tygodnika Katolickiego „Niedziela” za 2015 

rok. 
 
Na drugim miejscu z wynikiem 14, co daje 19,7%, znalazła się kategoria doty-

cząca wyborów prezydenckich, w której redakcja prezentowała Andrzeja Dudę oraz 
jego poglądy w czasie rywalizacji o głosy wyborców, wyniki sondażowe oraz pod-
sumowania kampanii. 

Kolejna kategoria uwidaczniająca postać Andrzeja Dudy dotyczy sylwetki / 
rodziny. Zajęła on trzecie miejsce z wynikiem 11 pozycji, co stanowi 15,5% zawar-
tości uwzględnionego w badaniu materiału. Zostały zakwalifikowane do niej infor-
macje przedstawiające tradycje i zwyczaje w rodzinnym domu, rodziców prezyden-
ta oraz Pierwszą Damę. Do tej kategorii włączono także artykuł prezentujący syl-
wetkę Andrzeja Dudy oraz informacje polecające dwie publikacje książkowe: An-
drzej Duda. Nasz Prezydent oraz Rodzice Prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan 
Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk. 

„Współpracownicy” to kategoria, do której zaklasyfikowano 4 pozycje, co sta-
nowi 5,7%. Zawiera ona m.in. informacje odnośnie składu kancelarii, kapelana pre-
zydenta, a także rozmowę przeprowadzoną z ministrem Kancelarii Adamem 
Kwiatkowskim. 

Prezentacja sylwetki Andrzeja Dudy miała różną postać. Tabela 3 i 4 Gatunki 
dziennikarskie opisujące sylwetkę Andrzeja Dudy w 2015 r. na łamach „Niedzieli” 
pokazuje, że najczęściej przybierała formę artykułu – 21, co stanowi 30,8% gatun-
ków dziennikarskich opisujących polityka. Następne w kolejności były wzmianki 
we flashach – 19, co stanowiło 27,9%. Kolejnym gatunkiem, jakim posługiwali się 
autorzy pisma, przedstawiając prezydenta w czasie wyborów, jak również w trakcie 
sprawowania urzędu, była notatka – 15 pozycji, co stanowi 22%. 
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Tab. 4. Gatunki dziennikarskie opisujące sylwetkę Andrzeja Dudy w 2015  
roku na łamach „Niedzieli” w procentach. 

 

Tygodnik Katolicki „Niedziela”2015 

Gatunki dziennikarskie Liczba Wartość % 

Artykuł 21 30,8 

Wywiad 8 11,8 

Notatka 15 22,0 
Flash 19 27,9 

Felieton 4 6,0 
Recenzja 1 1,5 

Ogółem 68 100 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Tygodnika Katolickiego „Niedziela” za 2015 

rok. 
 
Popularną formą wypowiedzi był także wywiad. Przeprowadzonych zostało 8 

wywiadów m.in. z Andrzejem Dudą, rodzicami prezydenta lub jego współpracow-
nikami, co stanowi 11,8% przeanalizowanego materiału. Informacje dotyczące poli-
tyka znajdowały się również w 4 felietonach, stanowiących 6,0%, oraz w recenzji 
książki pt. Rodzice Prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w roz-
mowie z Mileną Kindziuk, co daje 1,5% materiału poddanego analizie. Redakcja 
zamieściła także gatunek dziennikarski pograniczny7, w którym przedstawiła List 
Gratulacyjny Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do prezydenta elekta An-
drzeja Dudy8. 

Przed kampanią wyborczą, jak i w czasie jej trwania, pojawiały się w tygodni-
ku wzmianki oraz notatki informujące o poparciu dla kandydata PiS. W jednej 
z nich czytamy: Andrzej Duda, kandydat PiS w wyborach prezydenckich, zebrał 
największą liczbę podpisów spośród wszystkich kandydatów. Pod jego listami po-
parcia podpisało się 1 587 220 osób. Prezydent Bronisław Komorowski uzyskał 650 
tys. podpisów9. (…) Pojawienie się Jarubasa w wyborach to dobra wiadomość dla 
Andrzeja Dudy, kandydata PiS. Spowoduje ono bowiem utratę przez Komorowskie-
go kilku procent głosów, których może zabraknąć do zwycięstwa już w pierwszej tu-
rze wyborów10. 

                                                                 
7 K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, prak-

tyka, język, Warszawa 2009, s. 121. 
8 List gratulacyjny Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do prezydenta elekta Andrzeja 

Dudy, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2015, nr 23, s. 9. 
9 Krótko, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2015, nr 14, s. 9. 
10 W. Dudkiewicz, Zła wiadomość dla Komorowskiego, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 

2015, nr 6, s. 7. 
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Wojciech Dudkiewicz w jednym ze swoich artykułów pt. Wyścig porsche z po-
lonezem podsumował konwencje wyborcze Bronisława Komorowskiego oraz An-
drzeja Dudy, wyrażając następującą opinię: Duda pokazał się jako polityk energicz-
ny i żywiołowy, a jego przemówienie było pełne swady, zapału – czego nie można 
powiedzieć o wystąpieniu Komorowskiego, czytającego z kartki nawet zapewnienie, 
że chce być kandydatem obywatelskim11. 

W wypowiedzi Andrzeja Dudy zamieszczonej w „Niedzieli” kandydat na pre-
zydenta deklarował aktywną prezydenturę, przyjazną społeczeństwu i jego proble-
mom. Zapewniał, że: Pałac Prezydencki nie będzie zamknięty, prezydent nie będzie 
siedział pod żyrandolem – ja mam za dużo energii, żeby siedzieć w jednym miejscu. 
To nie będzie prezydentura obaw i politycznego kunktatorstwa12. 

W numerze 10. redakcja czasopisma zamieściła wywiad przeprowadzony 
przez honorowego redaktora naczelnego ks. Ireneusza Skubisia z dr. Andrzejem 
Dudą. W rozmowie pojawiły się m.in. pytania odnośnie wsparcia polskich rodzin, 
uzasadnienia odmowy ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej oraz pomocy dla polskiej wsi. Jednym z pytań 
było również: Jakie możliwości zabezpieczenia polskiej tożsamości daje, według 
Pana, urząd prezydenta RP? Andrzej Duda, odpowiadając na to pytanie, wyraźnie 
zaznaczył, że urząd prezydenta daje prawo do podkreślania swoją osobą ważności 
i rangi wydarzeń kulturalnych w naszym kraju. Również ma prawo do krytycznego 
wypowiadania się i omijania wydarzeń, które nie są zgodne z tradycją, patrioty-
zmem oraz tworzeniem tożsamości narodowej w Polsce. Ma prawo i instrumenty 
do rozwiązań ustawowych oraz do wetowania tych, które uważa za szkodliwe i nie-
bezpieczne. Prezydent deklarował także współpracę m.in. z ministerstwem kultury. 
W kolejnym pytaniu: Czy przy inercji rządu w sprawie przyjmowania polskich re-
patriantów widzi Pan możliwość utworzenia przy prezydencie RP specjalnego komi-
tetu sprzyjającego powrotowi Polaków do Macierzy? Andrzej Duda z całą stanow-
czością popierał przyjmowanie repatriantów i możliwość utworzenia komitetu. 
Uważał także, że nie wystarczy przyznać tym ludziom obywatelstwo polskie, ale 
należy również zapewnić im odpowiednie warunki bytowe i socjalne. I to właśnie 
wymaga specjalnego programu od państwa. Andrzej Duda podkreślał, jak ważna 
i satysfakcjonująca dla niego była praca i realizowanie polityki prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Będąc ministrem i prawnikiem, odpowiadał m.in. za przyznawanie 
polskiego obywatelstwa. Andrzej Duda zapytany: Co powiedziałby Pan, jako pre-
zydent RP, papieżowi Franciszkowi podczas składania mu wizyty? – odpowiedział: 
Poprosiłbym go o stałą modlitwę za naszą ojczyznę. Poprosiłbym o modlitwę za 
mnie do Ducha Świętego, żebym był mądrym i dobrym prezydentem. Jestem głęboko 
przekonany, że bez modlitwy nie da się realizować wielkich zadań. Nie wyobrażam 
sobie pełnienia tej ważnej funkcji społecznej inaczej niż w sposób będący wyrazem 

                                                                 
11 W. Dudkiewicz, Wyścig porsche z polonezem, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2015, 

nr 7, s. 7. 
12 (not. wyd.), Będę otwarty, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2015, nr 7, s. 7. 
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głębokiego – również duchowo – podejścia do tego wielkiego zadania. Prosiłbym 
także Ojca Świętego, by przyjechał do Polski, i to jak najszybciej13. 

Ostatnie pytanie dotyczyło kwestii ochrony życia. Rozmówca zadeklarował, że 
jest stanowczym zwolennikiem ochrony życia poczętego i musi być całkowita 
ochrona życia, a w szczególności życia tego jeszcze nienarodzonego14. 

Tygodnik Katolicki „Niedziela” w numerze 20. zamieścił kolejny wywiad 
z Andrzejem Dudą, tuż po pierwszej turze wyborów, przeprowadzony przez Artura 
Stelmasiaka. W rozmowie prezydent bardzo wyraźnie podkreślił swoją przynależ-
ność do wyznania katolickiego, wielokrotnie akcentując, że jest człowiekiem wie-
rzącym i jego poglądy są zgodne z nauką Kościoła katolickiego oraz Jana Pawła II. 
Zapytany m.in. o in vitro stwierdził, że choć osobiście jest przeciwny tej metodzie, 
to jednak jako prezydent będzie szukał konsensusu. Andrzej Duda jest za życiem, 
jednak nie kosztem innego. Według niego – kompromisowym rozwiązaniem było-
by zezwolenie na in vitro, ale pod warunkiem, że nadliczbowe zarodki nie byłby 
zamrażane i niszczone. Prezydent zauważył, że w kraju nie ma właściwego progra-
mu leczenia bezpłodności, a program in vitro jest tylko półśrodkiem, który omija 
chorobę, zamiast ją leczyć. Zaakcentował, że Kościół jest nierozerwalnie związany 
z naszą kulturą i tradycją. Krytykowanie wiary i tradycji działa szkodliwie dla Pol-
ski. Dlatego powinniśmy dbać o nasze korzenie, wzorce kulturowe i wiarę. Zapew-
nił, że jako prezydent będzie bronił Polaków przed zagrożeniami płynących od ob-
cych, które mogą przesiąkać do naszej kultury, edukacji i prawa. Andrzej Duda nie 
boi się być oskarżony o przesadny klerykalizm, gdyż uważa, że: (…) szeroko rozu-
miany interes narodu polskiego jest połączony z naszą tradycją, która została zbu-
dowana na fundamencie chrześcijaństwa. Gdy w historii zdarzały się sytuacje na-
rzucania nam obcej władzy, a nawet utraty państwowości, to naród polski trwał 
dzięki Kościołowi15.  

W rozmowie zostały zadane pytania na temat patriotyzmu, polityki historycz-
nej oraz polityki zagranicznej. Andrzej Duda odnosił się także do prezydentury 
Bronisława Komorowskiego. Zapytany przez prowadzącego rozmowę, czy są w Pa-
łacu Prezydenckim jakieś ważniejsze meble od żyrandola odpowiedział: (śmiech) ta 
wypowiedź Donalda Tuska miała uderzać w prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, 
ale teraz mści się na obecnym prezydencie. Ten „żyrandol” stał się symbolem nie-
aktywnej kadencji Bronisława Komorowskiego16. Na pytanie o inne ważne meble 
w Pałacu Prezydenckim odpowiedział: Najważniejsze jest biurko i stół. Na biurku 
podpisuje się ustawy, ale także je tworzy. Jako prezydent będę zwracał szczególną 
uwagę na tworzenie dobrego prawa, które służy Polsce i Polakom. Prezydent Bro-
nisław Komorowski rzadko używał biurka, bo za jego kadencji wyszło dwa razy 
mniej ustaw niż z kancelarii prof. Lecha Kaczyńskiego. Natomiast stół jest symbo-

                                                                 
13 Jeżeli Andrzej Duda zostanie prezydentem. Z dr. Andrzejem Dudą, kandydatem PiS na pre-

zydenta RP, rozmawia ks. Ireneusz Skubiś, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2015, nr 10, s. 22-23. 
14 Ibidem. 
15 Polska potrzebuje zmian. Z dr. Andrzejem Dudą – kandydatem na Prezydenta RP – roz-

mawia Artur Stelmasiak, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2015, nr 20, s. 10-11. 
16 Ibidem. 
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lem spotkania i rozmowy. Obiecałem, że będę stawiał na dialog z obywatelami 
i siadał z nimi do stołu, bo Polacy zasługują na prezydenta, który słucha i staje 
w ich obronie17. 

Jak ważna dla prezydenta jest wiara i przywiązanie do kościoła świadczą m.in. 
wizyty prezydenta w sanktuarium jasnogórskim, gdzie przebywał w czasie ogłosze-
nia oficjalnych wyników wyborów na prezydenta. Jak sam mówił: Modliłem się tu-
taj w czasie kampanii. Przyjechałem, żeby podziękować Matce Najświętszej za 
opiekę, za te wszystkie siły, które mi dała18. Następnie udał się na Wawel, aby zanu-
rzyć się w modlitwie przed grobem Lecha i Marii Kaczyńskich oraz przed krzyżem 
św. Królowej Jadwigi19. 

Tygodnik poświęcił wiele miejsca na swych łamach prezentacji pochodzenia 
i rodziny Andrzeja Dudy. W 31. numerze „Niedziela” zamieściła obszerny artykuł 
Artura Stelmasiaka zaznajamiający czytelnika z domem rodzinnym prezydenta 
elekta, opisując go jako „ciepły, patriotyczny i naturalnie religijny”. Autor podkre-
ślił, że politycy i niektóre media krytykują religijność prezydenta, który sam mówi: 
Tym, którzy atakują mnie za modlitwę i chodzenie do kościoła, chciałbym powie-
dzieć, że jako prezydent nikogo do modlitwy nie będę zmuszał… Ale też proszę, aby 
nikt mi nie zabraniał się modlić. Modliłem się przed kampanią, w trakcie kampanii 
i będę się modlił teraz20. 

Artykuł zawiera informacje odnośnie wychowania, edukacji i miejsc, z który-
mi od dzieciństwa związany był prezydent. Opisuje pierwsze kroki prezydenta 
w polityce oraz ścieżkę kariery, która doprowadziła go do fotela prezydenckiego. 
Prezentuje wartości, którymi prezydent kieruje się w karierze polityka21. 

Kolejny artykuł eksponujący szczegóły z życia prywatnego prezydenta ukazał 
się w 32. numerze czasopisma. Wojciech Dudkiewicz prezentuje tym razem syl-
wetkę Pierwszej Damy. Możemy dowiedzieć się o pochodzeniu, rodzinie, wycho-
waniu i edukacji Agaty Dudy. Ujawnia informacje dotyczące poznania się pary pre-
zydenckiej oraz ich pasji i cechach charakteru: (…) Pytana o ich udane małżeństwo 
Agata Duda mówi, że ich sekret polega na wzajemnej życzliwości i szacunku. Choć 
oboje mają silne charaktery, zawsze szybko osiągają porozumienie. – Z czystym 
sumieniem mogę powiedzieć, że mąż jest moim przyjacielem – mówiła w jednym 
z nielicznych wywiadów, wskazując na cechy Andrzeja Dudy, które powinien mieć 
każdy ojciec rodziny. Jest człowiekiem, na którym zawsze można polegać, zapewnia 
żonie i córce poczucie bezpieczeństwa22. 

Agata Duda aktywnie włączyła się i była bardzo dużym wsparciem dla swoje-
go męża w czasie kampanii wyborczej: Spot wyborczy, w którym Agata Duda za-
pewnia, że jej mąż to słowny człowiek, robi wrażenie. – Zaufałam mu 20 lat temu 
                                                                 

17 Ibidem. 
18 Pragnę być blisko ludzi. Na jasnogórskim dziedzińcu z prezydentem elektem Andrzejem 

Dudą rozmawiała Anna Przewoźnik, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2015 nr 23, s. 5. 
19 Ibidem. 
20 A. Stelmasiak, Prezydent z powołania, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2015 nr 31,  

s. 12-14. 
21 Ibidem. 
22 W. Dudkiewicz, Pierwsza Dama, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2015 nr 32, s. 18-19. 



 
 
 

Wizerunek prezydenta Andrzeja Dudy na łamach Tygodnika Katolickiego... 
 
 

 

61

i nie żałuję tego – mówiła. Ludzie widzieli więź, lojalność, wzajemne wspieranie się 
państwa Dudów. A dziś tak się zdobywa wyborców, którzy nad politykę stawiają 
wartości rodzinne23. 

Na łamach tygodnika wiele miejsca poświęcono rodzicom prezydenta, którzy 
wspominają i opowiadają o życiu, domu i wychowaniu Andrzeja Dudy. W numerze 
38. „Niedzieli” redakcja umieściła notatkę z wypowiedzią prof. dr hab. inż. Jana 
Dudy na temat wychowania syna24. 

O tradycji, zwyczajach i najważniejszych wartościach w domu państwa Du-
dów informowała czytelników Milena Kindziuk w artykule pt. Rodzina prezydenc-
ka nie tylko od święta. Autorka opisała zwyczaje i rytuały panujące w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia w domu rodzinnym prezydenta. Podkreśliła, jak ważne dla ro-
dziny jest świętowanie siódmego dnia tygodnia – niedzieli: Tydzień ma sześć dni 
pracy – twierdzą rodzice Prezydenta. Niedziela to dla nich naprawdę dzień święty. 
Nie robią wtedy niczego, co wiąże się z jakąkolwiek pracą niekonieczną. Nie czytają 
nawet książek, które są im potrzebne do pracy. Czytają natomiast dla przyjemności. 
Dzieciom, gdy były małe nie pozwalali też odrabiać lekcji w niedziele. Jeśli czegoś 
nie zdążyli odrobić, to najwyżej dostawały dwóję25. 

Artykuł jest pełen wspomnień i daje obraz, w jakim domu wychowywał się, 
i jakie wartości wyniósł z niego Prezydent. O roli ojca, autorytecie i wartościach 
mówił także w jednym z wywiadów prof. Jan Tadeusz Duda, który pytany przez 
prowadzącą m.in. o uczucia i myśli po przekazaniu prezydentowi elektowi uchwały 
Polskiej Komisji Wyborczej o wyborze na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej od-
powiedział: To jest radość prawdziwa, o której czytamy w „Kwiatkach św. Fran-
ciszka” (…) Czyli taka, za którą stoją bardzo trudne wyzwania. Mam świadomość, 
że to początek drogi, że ten wybór to wskazanie Opatrzności. Nie do tego, żeby się 
cieszyć, tylko do ciężkiej pracy. Myślę o tym, że Andrzej uzyskał ze strony społe-
czeństwa wielki kredyt zaufania, że czeka go bardzo trudna misja26. 

W jednym z numerów czasopisma została zamieszczona recenzja i obszerny 
fragment książki pt.: Rodzice Prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz 
Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk27. Ma postać konwersacji o wartościach, wie-
rze, ufności i domu, w której państwo Dudowie opowiadają o swoim życiu z przed 
wyborów, jak i po wyborach prezydenckich. Prezentowanie swojej rodziny, opo-
wiadanie o swoim synu, o tym skąd pochodzi i jakie wartości wyznaje uznają za 
swój obowiązek wobec społeczeństwa. »Rodzice Prezydenta« to rozmowa o spra-
wach, które są najważniejsze: o wierze, wartościach, zaufaniu i odpowiedzialności. 
Janina i Jan Dudowie szczerze opowiadają o swych korzeniach, o domu, o tym, jak 
zmieniło się życie po wyborze syna na urząd Prezydenta RP, ale także jak przeży-
                                                                 

23 Ibidem. 
24 Wychować prezydenta, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2015, nr 38, s. 45. 
25 M. Kindziuk, Rodzina prezydencka nie tylko od święta, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 

2015 nr 51, s. 18-19. 
26 Bo dzieci potrzebują autorytetów, Z prof. Janem Dudą o roli ojca w życiu rodziny roz-

mawia Maria Fortuna-Sudor, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2015, nr 25, s. 44-45. 
27 M. Kindziuk, Rodzice Prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmo-

wie z Mileną Kindziuk, Kraków 2015. 
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wają medialne ataki na niego. Ich opowieść, bogata w rodzinne historie, anegdoty, 
uzupełniona fotografiami z rodzinnego albumu, pozwala zobaczyć, kim naprawdę 
jest i skąd pochodzi Andrzej Duda28. 

Na temat książki oraz jej promocji pisał również Grzegorz Polak w felietonie 
Czego się można nauczyć od rodziców Prezydenta. Dziennikarz podzielił się swo-
imi refleksjami z rozmowy z rodzicami prezydenta w czasie promocji książki oraz 
po jej przeczytaniu. Uważa, że książka oparta jest na mądrości życiowej i może słu-
żyć jako wzór dla ludzi, którzy chcą dobrze wychować swoje dzieci. Autor felieto-
nu jest pełen nadziei, że Prezydent jako człowiek, który wyniósł z domu solidne 
pełne zasad moralności, religijności wychowanie sprosta tak odpowiedzialnej funk-
cji w kraju: Wytrzyma bezpardonowe, niewybredne i perfidne ataki mediów głów-
nego nurtu, w których miażdżącą przewagę ma największa obecnie partia opozycyj-
na. Wieszczą one upadek demokracji – oczywiście w ich rozumieniu – a pewien pro-
fesor ogłosił nawet upadek państwa prawa…29. 

Prezydent bardzo często gościł na łamach tygodnika przy okazji świąt kościel-
nych i państwowych, ukazywano go w roli głowy państwa, katolika oraz zwykłego 
człowieka. Przykładowo w czasie Ogólnopolskiego Święta Dziękczynienia za Plo-
ny30, podczas wizyty w Watykanie u papieża Franciszka31, a także w czasie uczest-
nictwa w Święcie Dziękczynienia w Wilanowie, kiedy to prezydent-elekt chwycił 
w dłonie i zaniósł do ołtarza porwaną przez podmuch wiatru konsekrowaną hostię, 
wykazując się odwagą oraz zwykłym ludzkim odruchem32. 

Opublikowane przez redakcję czasopisma artykuły, wywiady, notatki czy 
wzmianki eksponują osobę i wizerunek Andrzeja Dudy nie tylko jako polityka, Pre-
zydenta Polski, ale także jako człowieka głęboko wierzącego i wielokrotnie podkre-
ślającego swoją religijność. Przeglądając poszczególne numery czasopisma z rocz-
nika 2015, można wysunąć wnioski, iż temat wiary i przywiązania do Kościoła były 
stałym elementem kampanii wyborczej. „Niedziela”, eksponując artykuły przed-
stawiające pochodzenie, rodzinę oraz informacje z życia osobistego Prezydenta, 
przybliżyła swoim odbiorcom postać polityka jako prawego obywatela i „zwyczaj-
nego” człowieka. Tygodnik Katolicki „Niedziela” nie dał szans swoim czytelnikom 
poznania sylwetek i programów wyborczych innych kandydatów. Przeglądając ty-
godnik, odbiorca może odnieść wrażenie, iż czasopismo jest stronnicze i faworyzu-
je przedstawianego kandydata, a dziś już Prezydenta RP. Czasopismo zaprezento-
wało na swojej okładce zdjęcie prezydenta trzykrotnie33. 

 

                                                                 
28 Nowa instytucja w Polsce: Rodzice Prezydenta, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2015,  

nr 45, s. 20-21. 
29 G. Polak, Czego się można nauczyć od rodziców Prezydenta, Tygodnik Katolicki „Nie-

dziela” 2015, nr 50, s. 35. 
30 S. Tomoń, Jasnogórskie Dożynki 2015, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2015, nr 37, s. 8. 
31 E. Krawczyk, Dwie audiencje: przy grobie św. Jana Pawła II i w bibliotece papieża 

Franciszka, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2015, nr 47, s. 12-13. 
32 (Red.), Spychanie rodziny na margines, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2015, nr 24, s. 9. 
33 Okładki przedstawiające zdjęcia Prezydenta ukazały się w numerach: 20., 22. i 31. 


