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K linika to instytucja powo ana do opieki 

nad zdrowiem cz owieka, która zajmu-

je si  leczeniem chorych, szkoleniem lekarzy 

i studentów oraz prac  naukowo-badawcz . Po-

dobne cele stawia sobie klinika dziennikarstwa 

powo ana w 2016 roku z inicjatywy profesorów 

Kazimierza Wolnego-Zmorzy skiego i Jerzego 

Jastrz bskiego. Ta ambitna inicjatywa jest pró-

b  holistycznego spojrzenia na kondycj  dzien-

nikarstwa jako zawodu, kierunku studiów oraz 

dyscypliny naukowo-badawczej.

O postawienie diagnozy za o yciele kliniki 

poprosili Dziesi ciu Wspania ych, wybitnych 

ekspertów w dziedzinie medioznawstwa, któ-

rych opinie zosta y zawarte w monograÞ i Klini-

ka dziennikarstwa – credo. Zdaniem wszystkich 

zaproszonych do debaty medioznawców pol-

skie dziennikarstwo jest w powa nym kryzysie. 

S  jednak szanse na jego przezwyci enie, pod 

warunkiem podj cia zdecydowanej i szybkiej 

terapii. Spraw  nieco komplikuje fakt, e za-

równo stawiane diagnozy, jak i zastosowane 

sposoby leczenia ró ni  si  od siebie. W me-

rytorycznej strukturze pracy mo na jednak wy-

ró ni  dwa g ówne problemy badawcze doty-

cz ce diagnozy przyczyn kryzysu profesji (jest 

to problem dominuj cy w pracy) oraz procesu 

sanacji profesji dziennikarskiej.

Najpe niej i najtrafniej diagnoz  przyczyn 

kryzysu zawodu przedstawi  profesor Janusz W. 

Adamowski. Wieloletnie do wiadczenie zawo-

dowe, zarówno akademickie, jak i eksperckie 

w mediach, powszechny autorytet, jakim cieszy 

si  w rodowisku medioznawców sprawia, e 

opinie tak wybitnego badacza s  szczególnie 

cenne. Profesor Adamowski kryzysu dzienni-

karstwa upatruje w: nadmiernym upolitycznie-

niu rodowiska dziennikarskiego i instytucji 

medialnych; post puj cym upadku autorytetu 

profesji dziennikarskiej; pog biaj cej si  pau-

peryzacji zawodu; skrajnym serwilizmie wobec 

pracodawców; niskim poziomie wewn trzne-

go zorganizowania; dezintegracji rodowiska 

dziennikarskiego; marginalizacji organów sa-

mokontroli.

Inne przyczyny kryzysu dziennikarstwa 

wskazuje profesor Jacek Sobczak, wyst pu-

j cy w roli „lekarza ostatniego kontaktu”. Ten 

wybitny prawnik, którego wk ad w rozwój pol-

skiego prawa prasowego, zarówno w doktrynie, 

jak i orzecznictwie budzi powszechne uznanie 

i podziw nie tylko w ród medioznawców, jest 

pesymist . Rola „zimnego doktora”, w któr  si  

wcieli , wynika z faktu, e – jego zdaniem – do 

zawodu traÞ aj  osoby nieposiadaj ce kompe-

tencji merytorycznych, chocia  pe ne zapa u, 

dobrych ch ci, a tak e niekiedy utalentowane. 

Rzecz nie w tym – pisze Sobczak – aby tylko 

absolwenci dziennikarstwa wykonywali ten za-

wód, ale w tym, aby ci, którzy podejmuj  ten 

trud wiedzieli, jakie s  jego regu y, jaka odpo-

wiedzialno  grozi im w razie b du w sztuce, 

który zdarza si  przecie  w ka dym zawodzie. 

Przede wszystkim jednak dziennikarz powinien 

by  cz owiekiem wra liwym, niegodz cym si  

w szczególno ci na to, aby spe nia  zapotrze-

bowanie swoich zwierzchników, cz stokro  

dzia aj cych na zlecenie innych mocodawców, 

pisa  nieprawd  i szkalowa  innych.

W ród panelistów najwi kszym pesymist  

jest profesor Jastrz bski, który klinik  dzienni-

karstwa proponuje przekszta ci  w hospicjum 

mediów. G ówne przyczyny kryzysu upatruje 

w odej ciu mediów od kategorii s u by spo e-

cze stwu polegaj cej na dostarczaniu rzetel-

nych informacji. Jego zdaniem informacja sta a 
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si  rzadkim dobrem publicznym, pe ni c jedy-

nie role opakowania og osze , g ównie reklam, 

i propagandy politycznej.

Zdaniem innego eksperta, profesora Stani-

s awa J drzejewskiego, standardy zawodowe 

i profesjonalizacj  dziennikarstwa powinny 

okre la  media publiczne. Determinizm techno-

logiczny spowodowa  jednak za amanie obec-

nego modelu regulacji mediów publicznych. 

Spowodowa o to chaos na rynku medialnym 

oraz brak bezpiecze stwa prawnego i zaufania, 

tak niezb dnych dla funkcjonowania instytucji 

medialnych.

Inny wybitny medioznawca, profesor Wie-

s aw Godzic, uwa a, e badacze mediów po-

winni zwraca  uwag  nie tyle na uzdrowienie 

dziennikarstwa, co na jego zrozumienie. To 

zdecydowanie poprawi oby „czytelno ” dzien-

nikarskich praktyk dyskursywnych.

My l , e rozwa ania na temat kryzysu 

mediów celnie puentuje prowadz cy debat  

Andrzej Wi ckowski, stwierdzaj c, e kryzys 

w mediach jest efektem braku elementarnej 

wiedzy i podstawowych kompetencji warszta-

towych dziennikarzy. Powoduje to wr cz ge-

netyczne mijanie si  z prawd  i ra co obni a 

poziom spo ecznej debaty.

Klinika dziennikarstwa nie tylko diagnozuje 

przyczyny kryzysu, lecz równie  zaleca rodki 

i metody leczenia oraz podpowiada, jak post -

powa , aby temu zaradzi .

Profesor Jerzy Bralczyk, najwybitniejszy j -

zykoznawca w ród medioznawców, istot  dobrej 

kondycji dziennikarstwa uto samia z jego wiary-

godno ci . Wiarygodno ci  przypisan  mu przez 

odbiorców mediów w dowód uznania uczciwo-

ci, rzetelno ci i kompetencji dziennikarza.

Zdaniem kolejnego z Dziesi ciu Wspania-

ych, ksi dza profesora Micha a Dro d a, dobry, 

profesjonalny dziennikarz to dobry cz owiek, 

cz owiek prawego sumienia. Cechuje go praw-

da i sprawiedliwo  w dojrza ym korzystaniu 

z wolno ci i odpowiedzialno ci. Te cztery war-

to ci musz  by  fundamentem wszelkich dzien-

nikarskich dzia a , decyzji i wyborów. Powinny 

te  wyznacza  granice dziennikarskiej wolno-

ci i s u y  dobru osoby, a zw aszcza chroni  

jej godno  i dobra osobiste oraz s u y  dobru 

spo eczno ci, okre laj c tym samym istot  mi-

syjno ci zawodu dziennikarza.

Profesor Tomasz Goban-Klas, ikoniczna 

posta  polskiego medioznawstwa, leczy cho-

rego cz owieka mediów wed ug receptury 

ksi dza profesora Leona Dyczewskiego. Oto 

do Sokratesa, znanego m drca w staro ytno ci 

greckiej, przybiega zdyszany znajomy i zaczy-

na opowiada :

– Sokratesie, musz  ci co  powiedzie , twój przy-

jaciel...

–  Poczekaj – przerywa mu m drzec. – Czy to, co 

chcesz powiedzie , przesia e  przez trzy sita?

–  Trzy sita? – zdziwi  si  sprawozdawca.

–  Tak, przez trzy sita. Pierwsze to prawda. Czy 

jeste  pewny, e wszystko, co chcesz mi powie-

dzie , jest zgodne z prawd ?

–  No nie wiem. Opowiedzia  mi to...

–  Ale – przerywa Þ lozof – z pewno ci  przesia e  

to przez drugie sito, a jest nim dobro. Czy to, co 

chcesz mi powiedzie , jest przynajmniej dobre 

i po yteczne?

–  Przeciwnie...

–  W takim razie we my jeszcze trzecie sito i za-

pytajmy, czy to, co chcesz mi powiedzie , jest 

niezb dne?

–  Niezb dne? Chyba nie...

–  A wi c – u miecha si  Sokrates – je eli to, co 

chcesz mi powiedzie  nie jest ani prawdziwe, ani 

dobre, ani niezb dne, to nie obci aj tym ani sie-

bie, ani mnie.

I jeszcze jeden cytat, szczególnie mi bliski, bo 

wskazuj cy fundamenty dobrego dziennikar-

stwa, który przytacza profesor Goban-Klas. 

Dziennikarz „Gazety Wyborczej” pyta: „Czy 

na etyce da si  zarobi ”? Profesor Nick Coul-

dry, kierownik Instytutu Mediów i Komuni-

kacji London School of Economics, odpowia-

da: „Tylko dzi ki niej da si  zarobi . Etyka 

powinna by  j drem nowoczesnego modelu 

funkcjonowania mediów. Od uczciwo ci, rze-

telno ci i wiarygodno ci jeszcze nigdy nie 

zale a o tak wiele. Bo ludzie przestaj  ufa  

mediom”.
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Chcia bym na koniec przytoczy  credo 

dziennikarstwa warunkuj ce jego dobr  kon-

dycj  i okre laj ce podstawy zdrowego stylu 

funkcjonowania zawodu. Recept  wystawi  

za o yciel kliniki dziennikarstwa profesor 

Wolny-Zmorzy ski: „Mówi  – nie szkodz c; 

pokazywa  – nie szokuj c; dawa  wiadec-

two – nie atakuj c; ujawnia  – nie pot piaj c 

to sztuka w dziennikarstwie ogromna. Mo na 

si  jej nauczy  i przestrzega . Je li kto  jej 

przestrzega, zas uguje na miano dziennikarza 

doskona ego”.

Recenzowana monograÞ a nie stawia, niestety, 

dobrej diagnozy odno nie do kondycji polskiego 

dziennikarstwa. Wi kszo  autorów wskazuje na 

choroby wyniszczaj ce profesj , ale na szcz -

cie daje te  recepty na ich wyleczenie.

Wypada mie  nadziej , e klinika nie b -

dzie g osem wo aj cego na pustyni czy te  

wo aniem topielicy, ale u wiadomi rodowisku 

dziennikarskiemu piln  konieczno  rozpocz -

cia sanacji profesji, bo na jej uzdrowienie nie 

jest jeszcze za pó no. Poleca bym lektur  tej 

ksi ki nie tylko dziennikarzom i studentom 

dziennikarstwa, ale przede wszystkim organi-

zacjom medialnym odpowiedzialnym za jako  

oferty medialnej, bowiem jako  demokracji 

zale y od jako ci informacji.

Tadeusz Kononiuk
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M oje zainteresowanie ksi k  dr. Guzka 

wzbudzi y ju  dwa pocz tkowe akapity 

wst pu. W pierwszym autor stwierdza: „Odle-

g o  w linii prostej mi dzy Warszaw  a Siedlca-

mi wynosi zaledwie 87 km. Tymczasem w prze-

strzeni radiowej wokó  Siedlec funkcjonuje tyl-

ko jedna rozg o nia lokalna – Katolickie Radio 

Podlasie. Spo ród pierwszej pi tki tygodników 

o najwy szej pozycji prasowo-wydawniczej 

tylko katolickie pismo spo eczno-kulturalne 

»Go  Niedzielny« redagowane jest poza War-

szaw . Natomiast jedynym w strukturze ko-

mercyjnej telewizji kana em ogólnokrajowym 

w pe ni nale cym do polskiego kapita u jest 

TV Trwam. Wspomniane przyk ady ilustruj  

problematyk  niniejszej ksi ki, jak  jest cha-

rakterystyczna dla mediów katolickich w Pol-

sce strukturalna ró norodno ”. Niestety, musz  

przyzna , e nie rozumiem, o co chodzi autoro-

wi i co ma na my li, uznaj c strukturaln  ró no-

rodno  za cech  charakterystyczn  wy cznie 

mediów katolickich, bo przecie  dok adnie to 

samo mo na powiedzie  w odniesieniu do in-

nych mediów, niezale nie od ich proÞ lu, typu 

wydawcy czy zasi gu terytorialnego.

W tpliwo ci nie tylko nie agodzi, ale nawet 

j  wzmacnia teza zawarta w drugim akapicie. 

Autor zastrzega najpierw, e „chocia  w na-

ukowych opracowaniach z zakresu mediów 

w Polsce po wi cono sporo miejsca na analiz  

katolickich rodków przekazu”, to jednak „pro-

blematyka ich struktury oraz jej roli w systemie 

medialnym nie by a podejmowana”. Nast pnie, 

w sposób kategoryczny stwierdza, e „okres 

dwudziestu pi ciu lat od rozpocz cia transfor-

macji ustrojowej wyra nie wskazuje, e spe-

cyÞ ka mediów katolickich sprowadza si  nie 

tylko do ich zawarto ci i w asnej doktryny, lecz 

równie  specyÞ cznej struktury”. I tym razem nie 

okre la jednak, na czym ona w praktyce polega.

Warto zreszt  przy okazji zauwa y , e 

w przypadku mediów katolickich pos ugiwanie 

Damian Guzek
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