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Odkryłam swoje talenty

z Martą Czajką,
absolwentką
Wyższej Szkoły
Kultury Społecznej
i Medialnej,
dziś Akademii
Kultury Społecznej
i Medialnej
w Toruniu
Czym kierowała się Pani wybierając Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej?
– W moim domu zawsze
było Radio Maryja. Najpierw
słuchała mama. Tata był przeciwny, ale do czasu. Gdy obejrzał w telewizji materiał szkalujący Radio Maryja, postanowił poszukać prawdy na temat toruńskiej rozgłośni. Zaczął też słuchać Radia Maryja,
by zweryﬁkować swoje poglądy,
i słucha go do dziś.
Kiedyś, gdy siedzieliśmy przy
stole, w Radiu Maryja była
emitowana reklama toruńskiej
uczelni. Wówczas tata powiedział, że chciałby, by któreś z
jego dzieci tam studiowało.
Nie wiem dlaczego, ale te słowa zapadły mi w serce. Po maturze dostałam się na studia
w Warszawie. Jednak myśl o
studiowaniu w Toruniu nie dawała mi spokoju, dlatego w
ostatniej chwili złożyłam dokumenty w Wyższej Szkole
Kultury Społecznej i Medialnej. W pewnym sensie spełniłam marzenie taty. Wybrałam
uczelnię, która otworzyła mi
drzwi do wielu miejsc i pomogła zrealizować wiele moich
marzeń.
Co ostatecznie wpłynęło na
Pani decyzję?
– Wybierając Toruń, kierowałam się tym, że jest to uczel-

Jaki kierunek studiów Pani
ukończyła?
– Wybrałam politologię, ponieważ w moim rodzinnym
domu zawsze dużo się rozmawiało o polityce. Politologia
wydawała się kierunkiem rozwijającym horyzonty i dającym
duże możliwości wyboru na
rynku pracy.
Polityka jest nadal obecna
w Pani życiu?
– Zawodowo nie, choć nadal
interesuję się tym, co dzieje
się w Polsce i na świecie, lubię
posłuchać ciekawych wywiadów z ekspertami z wielu dziedzin, staram się być na bieżąco.
Praca w Telewizji Trwam ukierunkowała mnie jednak bardziej na tematy religijne. W
tym się odnajduję.
Jest Pani bardzo zadowolona
z wyboru i ukończenia toruńskiej uczelni.
– Po pierwsze, uczelni jestem
wdzięczna za przyjaźnie, które
nawiązałam. I świadomie używam słowa „przyjaźnie”.
Z ludźmi, których poznałam,
łączy mnie wiara i wspólny
system wartości. Gdy się spotkamy, zawsze mamy wspólne
tematy i zawsze możemy na
siebie liczyć.
Po drugie, uczelnia dała mi
ogromne możliwości rozwoju.
Studiując politologię, odbyłam
praktyki, które pozwoliły mi
poznać świat polityki na wielu
poziomach. Najpierw byłam w
urzędzie w moim mieście, a
potem w Sejmie RP w Warszawie, a w końcu w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Skorzystałam też ze stypendium
Erasmusa na Słowacji.

FOT. ARCH. PRYWATNE

ROZMOWA /

nia katolicka, choć tego słowa
nie ma w jej nazwie. Chciałam
też, aby moi wykładowcy byli
osobami szukającymi prawdy,
o poglądach katolickich, konserwatywnych. Miałam przekonanie, że w Toruniu to znajdę, i tak było.
Na uczelni poznałam fundamenty chrześcijańskiej cywilizacji łacińskiej. Bardzo lubiłam
wykłady z etyki z ks. dr. hab.
Tomaszem Dutkiewiczem, historię, a moim ulubionym i najbardziej fascynującym przedmiotem była ﬁlozoﬁa z prof.
Henrykiem Kieresiem. Te wykłady otworzyły mi wręcz oczy
na otaczający mnie świat. Chyba
wtedy pierwszy raz w życiu zadałam sobie podstawowe egzystencjalne pytania i zaczęłam
szukać na nie odpowiedzi.

Pani Marta podczas pielgrzymki do Rzymu ze studentami toruńskiej uczelni w 2012 roku

Śmiało
mogę powiedzieć,
że to,
kim jestem dziś,
zawdzięczam
najpierw
Bogu
i rodzicom,
ale na
trzecim miejscu
– toruńskiej uczelni

Trzecia rzecz, za którą jestem
bardzo wdzięczna, to moja praca. Studia w Toruniu, które dawały możliwości różnorodnych
praktyk, pozwoliły mi odkryć
moje talenty. Teraz mogę je
rozwijać jako dziennikarz, pracując w Telewizji Trwam, robiąc
reportaże. Dostaję wiadomości,
że moja praca przynosi owoce,
choć tak naprawdę to tajemnica
ludzkiego serca. Staram się
ukazywać tematy i bohaterów,
o których nie usłyszymy w innych stacjach telewizyjnych.
Podczas studiów realizowała
Pani też swoje pasje?
– Znalazłam swoje miejsce
w teatrze „Dobry Wieczór”.
Grałam w kilku sztukach, m.in.
w „Damach i huzarach”, „Klubie kawalerów”, „Ożenku”. To

było fenomenalne doświadczenie. Do kin wszedł niedawno ﬁlm „Nędzarz i madame”
– z odtwórcami głównych ról,
Piotrem Zajączkowskim i Magdaleną Michalik, podczas studiów kilka razy w tygodniu
spotykałam się na próbach
teatralnych. Próby przed premierą niejednokrotnie trwały
do drugiej w nocy, ale – co
ciekawe – w ogóle nie byliśmy
zmęczeni. Największe przyjaźnie w moim życiu są właśnie z
czasów teatru. Naszym reżyserem był o. Dariusz Drążek.
Przed przygodą z teatrem nie
pomyślałabym, że będę kiedyś
występować na scenie, nawet
studenckiej. To ogromnie dużo
mi dało. Przełamywało kompleksy, strach przed występami
publicznymi, paradoksalnie
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Pani Marta podczas nagrania programu dla Telewizji Trwam w Opactwie Cystersów Heiligenkreuz w Austrii

stanowiło też przygotowanie
do pracy, którą teraz wykonuję,
jako dziennikarz.
Poza teatrem odkrywała Pani
w Toruniu swoje pasje jeszcze na innych polach?
– Korzystałam z możliwości
odbywania praktyk w Radiu
Maryja, zdecydowałam się na
nie na drugim roku. Najpierw
to były praktyki przy mikrofonie, kiedy jako studenci współprowadziliśmy audycje począwszy od wczesnych godzin porannych do późnego popołudnia. Potem traﬁłam do redakcji
informacyjnej, gdzie pisałam
newsy. Bardzo mi się to podobało, przepracowałam tam
wiele godzin. W ramach teatru
„Dobry Wieczór” nagrywaliśmy też bajki dla dzieci, które
do dziś można usłyszeć na antenie Radia Maryja.
W tamtym czasie powstało
studenckie Radio SIM. Od
początku zaangażowałam się
w jego współtworzenie. Audycje poranne, newsy, audycje
muzyczne, obsługa konsolety
emisyjnej – od zera tworzyliśmy
całą ramówkę, a byliśmy tylko
studentami, radiowymi amatorami. To był bardzo intensywny czas, choć wtedy tego
się nie czuło.
Poniedziałki były wolne, ale
w soboty mieliśmy zajęcia.
Uczestniczyliśmy w różnych
sympozjach. Szczególnie w pamięć zapadły mi fora polonijne,
to były niesamowite spotkania
z Polakami z zagranicy. W
2012 roku razem z uczestnikami forum byliśmy na marszu
w obronie Telewizji Trwam w
Warszawie. Te spotkania chyba
dlatego tak mnie poruszały,
bo sama mam rodzinę za gra-

nicą, więc wiem, jak trudny
jest los emigranta. Sprawy, o
których mówili prelegenci, nie
były mi obce, ponieważ niejako
był to też los moich bliskich.
Do uczelni na fora polonijne
przyjeżdżali również Polacy z
Białorusi i Litwy. Sama pochodzę ze wschodniej Polski,
może dlatego ich prelekcje
traﬁały do serca. Dzięki nim
pokochałam Kresy. Pracując
w Telewizji Trwam, zrobiliśmy
już wiele reportaży właśnie na
Wschodzie. A żeby było ciekawiej, mojego męża poznałam
na pielgrzymce do Wilna, a
po ślubie zamieszkaliśmy na
ulicy Wileńskiej.

Staram się
ukazywać
tematy
i bohaterów,
o których
nie usłyszymy
w innych stacjach
telewizyjnych
Na uczelni należałam też do
diakonii muzycznej, która posługiwała podczas codziennych
Eucharystii w kaplicy akademickiej.
Na uczelni była szczególna
formacja religijna?
– Tak, dziś mówię z przekąsem, że moją wspólnotą była
wówczas Rodzina Radia Maryja, do której przecież należy
uczelnia w Toruniu. Choć
uczelnia nie jest z nazwy katolicka, to panuje w niej duch

wiary. To było obecne w wielu
wymiarach.
To w Toruniu zaczęłam świadome i samodzielne życie religijne. Znalazłam odpowiedzi
na wiele pytań, jakie młody
człowiek stawia odnośnie do
wiary. To, że jestem dziś osobą
wierzącą, na pewno zawdzięczam w dużej mierze formacji
w Akademii. Ojcowie często
nas błogosławili po spotkaniach
i wykładach. Kontakt z nimi
był dla nas bardzo owocny.
Oni niejako nas przeprowadzili
przez czas studiów.
Z o. dr. Tadeuszem Rydzykiem mieliśmy przez dwa semestry wykłady o manipulacji.
Ojciec szybko zapamiętywał
nasze imiona i miejsca pochodzenia. To było bardzo miłe,
bo pokazywało, że nie jesteśmy
tylko numerkiem na liście obecności, ale konkretną osobą, z
którą nawiązywał relację.
Kiedy zaczynałam studia, naszymi duszpasterzami byli o. Benedykt Cisoń i o. Waldemar
Gonczaruk. Z naszymi duszpasterzami byłam kilka razy w
Rzymie na pielgrzymkach akademickich, w tym na beatyﬁkacji Jana Pawła II. To było
niezapomniane doświadczenie.
Ojciec Waldemar był moim
pierwszym przewodnikiem na
drodze do dziennikarstwa, bo
to on kierował redakcją informacyjną podczas moich praktyk. Ta formacja przeplatała
się więc ze zwykłym codziennym
życiem i śmiało mogę powiedzieć, że to, kim jestem dziś,
zawdzięczam najpierw Bogu i
rodzicom, ale na trzecim miejscu – toruńskiej uczelni.
Dziękuję za rozmowę.
Karolina Goździewska
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