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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

t    t    t

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

Media katolickie w polskim systemie medialnym
Wydawnictwo Adam Marsza ek, Toru  2016, 367 s., ISBN 978-83-8019-452-6
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si  kategori  struktury wymaga szczególnej 

roztropno ci, tym bardziej w pracy naukowej. 

Cho by dlatego, e Ko ció  ma przecie  pe n  

swobod  w zakresie prowadzenia dzia alno ci 

medialnej (zagwarantowan  m.in. w ustawie 

z 17 maja 1989 r. o stosunku Pa stwa do Ko cio-

a katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej), 

a to oznacza, e struktura ko cielnego systemu 

medialnego nie jest okre lana w trybie admini-

stracyjnym i w praktyce zale y od mo liwo ci 

organizacyjnych, kadrowych, Þ nansowych itd. 

oraz inicjatywy i inwencji rozmaitych ko ciel-

nych osób prawnych. wiadectwem tego jest 

m.in. tempo powstawania po roku 1990 nie tylko 

redakcji prasowych, lecz tak e stacji radiowych 

– diecezjalnych i/lub zakonnych. Co wi cej, 

je li struktur  polskiego systemu medialnego 

jako ca o ci (a tak e osobnego subsystemu, jaki 

stanowi  media katolickie) analizowa  i oce-

nia  wedle – uniwersalnego i powszechnie sto-

sowanego w literaturze przedmiotu – kryterium 

zasi gu terytorialnego poszczególnych mediów, 

to trzeba wyró nia  trzy ich rodzaje: ogólnopol-

skie, regionalne i lokalne. Ten podzia  obejmuje 

wszystkie media, niezale nie od ich w a cicieli 

czy formu y wydawniczej (programowej).

S dz , e kluczowym za o eniem, na któ-

rym dr Guzek opiera ca  swoj  narracj  jest 

jego autorski podzia  na media o strukturze: 

1) skoncentrowanej, 2) koncentrycznej. T  dru-

g  posiadaj  tylko media katolickie, t  pierwsz  

– wszystkie inne. Za najbardziej charaktery-

styczne – jego zdaniem – cechy skoncentrowa-

nej struktury systemu medialnego, widoczne 

szczególnie w okresie PRL, uwa a dominacj  

centralnego o rodka wydawniczego (Warsza-

wy) oraz brak „silnych regionalnych o rodków 

medialnych, które równowa y yby dominuj cy 

o rodek sto eczny”. Moim zdaniem, jest to teza 

co najmniej w tpliwa, przynajmniej w odniesie-

niu do sektora prasowego. Wystarczy przeanali-

zowa  dane Instytutu BibliograÞ cznego Biblio-

teki Narodowej, dokumentuj ce – przyk adowo 

– sytuacj  w 1986 r., czyli w ko cowym okresie 

PRL: spo ród 3083 tytu ów obecnych wtedy 

na rynku prasowym tylko nieco wi cej ni  po-

owa (1622, czyli 52,6 proc.) mia o redakcje 

w Warszawie, b d  na terenie woj. sto eczne-

go. Co wi cej, liczba pism wydawanych poza 

Warszaw , zw aszcza w kilku województwach, 

absolutnie uprawnia do wyró nienia – wbrew 

twierdzeniu autora – co najmniej kilku du ych 

regionalnych o rodków wydawniczych, np. we 

Wroc awiu i woj. wroc awskim ukazywa o si  

214 tytu ów; w Krakowie i woj. krakowskim 

– 203; w Poznaniu i woj. pozna skim – 174;

w Katowicach i woj. katowickim – 172; w o-

dzi i woj. ódzkim – 105; w Gda sku i woj. gda -

skim – 100. W tej sytuacji nie tylko uwa am, 

e teza o jakiej  szczególnie wyra nej domi-

nacji „o rodka sto ecznego” i braku „silnych 

o rodków regionalnych” jest bezzasadna, ale 

te  twierdz , e proponowany podzia  na media 

o strukturze skoncentrowanej i koncentrycznej 

jest sztuczny i zupe nie zb dny. Nawiasem mó-

wi c, do z udzenia przypomina nieudan  prób  

wprowadzenia do literatury przedmiotu podzia-

u na media regionalne i regionalistyczne.

Merytoryczn  zawarto  omawianej ksi -

ki stanowi  cztery rozdzia y. W pierwszym, 

o do  dziwacznym tytule (Teoretyczne podsta-

wy bada  nad mediami katolickimi w ramach 

systemu medialnego), znajduj  si  rozwa ania 

o charakterze terminologicznym, w tym m.in. 

podrozdzia  o „systematyzacji deÞ nicji syste-

mu medialnego”. Nie ma w nim jakichkolwiek 

nowych tre ci w stosunku do tego, co wiado-

mo z literatury przedmiotu. Autor poprzesta-

je bowiem na streszczeniu g ównych za o e , 

opinii i wniosków rozmaitych badaczy, przede 

wszystkich polskich (m.in. Bart omieja Golki, 

Zbigniewa Oniszczuka, Bogus awy Dobek-

-Ostrowskiej, Walerego Pisarka, Marka Glogie-

ra, Macieja Mrozowskiego, Mariana Gieruli, 

Marka Jachimowskiego), ale tak e zagranicz-

nych (m.in. Denisa McQuail’a). W rezultacie 

powsta a lista nazwisk sporz dzona w stylu: 

Dobek-Ostrowska – „zaznacza”, Oniszczuk – 

„zauwa a”, Golka – „zwraca uwag ”, Mrozow-

ski – „prezentuje”, Jachimowski – „wyra nie 
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obstaje” itp. Je li wi c nawet zgodzi  si  z dr. 

Guzkiem, e „zaprezentowane deÞ nicje sta-

nowi  podstaw  dla autorskiego rozumienia 

systemu medialnego”, to jego propozycja nie 

tylko nie zawiera nic nowego w stosunku do 

innych deÞ nicji, ale jest bardziej powierzchow-

na (ogólna) i pod wzgl dem formalnym nie 

posiada cech deÞ nicji. Jest to bowiem kilkuz-

daniowy opis struktury autonomicznej ca o ci, 

jak  jest system medialny danego kraju: „Autor 

proponuje zatem w asne rozumienie »systemu 

medialnego«, jako dynamicznej i spójnej cz ci 

systemu spo ecznego, która obejmuje instytucje 

nadawcze i instytucje medialne, funkcjonuj ce 

w okre lonej przestrzeni oraz tworz ce swoist  

struktur . Podstaw  systemu stanowi  insty-

tucje nadawcze odpowiedzialne za proces ko-

munikowania masowego, przygotowanie oraz 

upublicznienie materia ów prasowych. Insty-

tucje obejmuj  media publiczne, komercyjne, 

spo eczne w ró nych sektorach (prasowym, ra-

diowym, telewizyjnym oraz w rodowisku sie-

ciowym) i na ró nych szczeblach komunikowa-

nia masowego (ogólnokrajowym, regionalnym, 

lokalnym, rodowiskowym)”. To naprawd , 

zgodnie z aci sk  sentencj  nihil novi sub sole. 

Niestety, przyk adów takiej postawy badawczej 

jest w omawianej ksi ce bardzo wiele.    

Stwierdzam te  u autora dra ni c , wr cz 

fataln  dla czytelnika, manier  w stylu pisa-

nia. Dr Guzek ch tnie pos uguje si  d ugimi, 

z o onymi zdaniami, cz c w ten sposób roz-

maite w tki i zazwyczaj prawie ka d  cz  

takiej „pi trowej” wypowiedzi opatruje odsy-

aczami do ksi ek lub artyku ów podawanych 

w przypisach. Oto przyk ad tego typu narracji, 

pochodz cy z rozdzia u II pt. Zarys polskiego 

systemu medialnego: „Rozwa ania w ramach 

koncepcji przestrzenno-strukturalnej, przyj-

muj ce za podstaw  analizy zwi zki mi dzy 

mediami, przestrzeni  medialn  oraz regionem 

medialnym [w tym miejscu znajduje si  odno-

nik do tekstu Jachimowskiego – WS], prowa-

dz  do wniosku, e o rodek centralny uzyskuje 

pozycj  dominuj c  w danym systemie, gdy 

w regionach medialnych nie wykszta caj  si  

media zdolne do równowa enia mediów cen-

trum [ponownie odno nik do tego tekstu – WS]. 

Dla w a ciwego rozwoju systemu koniecz-

ne jest zatem przyj cie tzw. Þ lozoÞ i rozwoju 

koncentrycznego, zak adaj cej kszta towanie 

przestrzeni w oparciu o ró ne skupiska aktyw-

no ci mediów [odno nik do ksi ki Zbigniewa 

Zuziaka pt. O to samo ci urbanistyki, Kraków 

2008 – WS]. Innymi s owy, stanem idealnym 

funkcjonowania systemu medialnego by oby 

istnienie niezale nych o rodków regionalnych 

równowa cych media warszawskie [odno nik 

do s ownikowych hase : koncentracja i koncen-

tryczno  opisanych w S owniku j zyka polskie-

go, Warszawa 2007]”. Niestety, ten zamaszysty, 

a jednocze nie – i chc  to podkre li  – bardzo 

dra ni cy, a przede wszystkim bardzo utrud-

niaj cy lektur  sposób pisania jest widoczny 

we wszystkich rozdzia ach. Co wi cej, strony 

zapisane tylko tekstem odautorskim, czyli bez 

odsy aczy i przypisów (nie licz c tych, które 

w ca o ci zajmuj  tabele, b d  wykresy) nale  

w omawianej ksi ce do rzadko ci.

Przegl dowo-sprawozdawczy sposób przed-

stawiania rozmaitych problemów zwi zanych 

z natur  mediów katolickich sprawia, e autor nie 

odnosi si  do realiów, w jakich tu i teraz funkcjo-

nuj . Wida  to m.in. na przyk adzie obszernych 

dywagacji na temat „systematyzacji deÞ nicji 

mediów katolickich”, a jeszcze bardziej – w pod-

rozdziale o za o eniach katolickiej doktryny me-

dialnej (aczkolwiek autor zastrzega, e „poj cie 

katolickiej doktryny medialnej nie funkcjonuje 

w nomenklaturze Ko cio a. W zamian stoso-

wane s  okre lenia: nauczanie spo eczne w za-

kresie rodków przekazu, teologia mediów”). 

Nie ma przecie  nic nowego w twierdzeniu, e 

„aktualny kszta t katolickiej doktryny medial-

nej wynika z d u szego procesu oswajania si  

Ko cio a z kolejnymi wynalazkami zwi zany-

mi z komunikacj  masow ”, bo o tym pisali 

wcze niej inni badacze mediów ko cielnych 

(m.in. ks. Antoni Lewek, bp Jan Chrapek, Ka-

tarzyna Pokorna-Ignatowicz), których zreszt  
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autor wielokrotnie przywo uje w przypisach. 

Równie  jego propozycja periodyzacji procesu 

ewolucji doktryny medialnej Ko cio a katolic-

kiego nie jest oryginalna, poniewa  wszyscy 

badacze zgodnie wskazuj  najpierw na ency-

klik  Grzegorza XVI Mirari vos (1832 r.) i za-

wart  w niej jednoznaczn  krytyk  ówczesnej 

prasy, wszyscy te  podkre laj  ogromne zas ugi 

papie y Leona XIII i Piusa XII w stopniowej 

zmianie stosunku Ko cio a nie tylko do prasy, 

ale tak e do innych rodków masowego prze-

kazu (wskazuj c m.in. na encyklik  Piusa XII 

Miranda prorsus z 1957 r.), wreszcie – nikt nie 

podwa a roli i zas ug w tej dziedzinie Soboru 

Watyka skiego II czy Jana Paw a II, szczegól-

nie aktywnego w zakresie popularyzacji idei 

wykorzystywania przez Ko ció  rodków ma-

sowego przekazu i znanego z licznych doku-

mentów papieskich na ten temat.

Nowych w tków ani wniosków nie wnosz  

drobiazgowe (i dyskusyjne) dywagacje o cha-

rakterze teologiczno-medioznawczym dotycz -

ce sposobu rozumienia przez Ko ció  funkcji 

i spo ecznej roli mediów, maj ce uzasadnia  

trafno  stosowanego poj cia „ rodki spo ecz-

nego przekazu” (zamiast „ rodki masowego 

przekazu”). Dr Guzek – czyni c to w swoim 

stylu – stwierdza bowiem m.in.: „Okre lanie 

dominuj cych w spo ecze stwie rodków prze-

kazu jako media masowe – skoncentrowane 

na masowym odbiorze przekazywanych tre ci 

– pomija ich charakter jednocz cy. Powoduje 

to barier  w doktrynie medialnej Ko cio a ka-

tolickiego, wzgl dem zaliczenia terminu w jej 

aparat poj ciowy. Chrze cija stwo traktuje 

siebie jako religi  komunikowania si  mi dzy 

lud mi, przekazywania »komunikatu« o Bogu 

i kierowania go do cz owieka. Dla Ko cio a 

komunikat ten nie jest jednak skierowany do 

bezkszta tnej masy, lecz do konkretnych jed-

nostek i spo eczno ci”. Przyznam, e dot d nie 

s ysza em o wydawcy czy nadawcy, który adre-

sowa by swój produkt do „bezkszta tnej masy” 

odbiorców; wr cz odwrotnie – ka dy chce 

mo liwie dok adnie zna  kr g potencjalnych 

czytelników (radios uchaczy, telewidzów), ba-

daj c ich cho by wedle podstawowych kryte-

riów socjo-demograÞ cznych (p e , wiek, wy-

kszta cenie itd.).

Zamiast zawi ej interpretacji stosownych 

kanonów Kodeksu prawa kanonicznego oraz 

Kodeksu kanonów ko cio ów wschodnich (re-

guluj cych odpowiednio – status i dzia alno  

instytucji Ko cio a katolickiego obrz dku rzym-

skiego oraz Ko cio ów katolickich obrz dków 

wschodnich), dotycz cych szeroko rozumianej 

obecno ci Ko cio a w mediach, mediów ka-

tolickich itd., wola bym poczyta  o polskich 

realiach w tym zakresie. Jest to o tyle wa ne 

i ciekawe, e w Kodeksie prawa kanoniczne-

go nie ma deÞ nicji medium katolickiego. Dla 

przyk adu: je li w wietle prawa kanonicznego 

warunkiem uznania pisma za katolickie jest 

stosowna zgoda biskupa ordynariusza, a tak e 

obecno  w sk adzie zespo u redakcyjnego asy-

stenta ko cielnego, to nie mam w tpliwo ci, e 

np. tygodnik „Idziemy”, wydawany od 2005 r. 

przez Wydawnictwo Diecezji Warszawsko-Pra-

skiej, jest pismem katolickim. Ale czy to samo 

mo na powiedzie  np. o „Naszym Dzienniku”?

Przykro to powiedzie , ale autor omawianej 

ksi ki dopuszcza si  wielu uproszcze , ulega 

rozmaitym schematom i stereotypom. Przyk a-

dowo: opisuj c struktur  polskiego systemu 

medialnego w okresie PRL „dostrzega” jedynie 

dwie instytucje sk adowe: RSW „Prasa-Ksi ka-

Ruch” i Komitet do Spraw Radiofonii i Tele-

wizji „Polskie Radio i Telewizja”. A dlaczego 

pomija inne, cho by Polsk  Agencj  Prasow , 

liczne wydawnictwa prasowe czy instytucjonal-

ny kolporta ? Co wi cej, z opisu dzia alno ci 

RSW „Prasa-Ksi ka-Ruch” mo na wniosko-

wa , e by o to jedyne wydawnictwo prasowe. 

Tymczasem sytuacja na polskim rynku praso-

wym w wymienionym wcze niej 1986 r. by a 

nast puj ca: wprawdzie RSW „Prasa-Ksi ka-

Ruch” dominowa a (wydaj c 317 tytu ów), 

ale w ród pozosta ych wydawnictw (ponad 

30) by o te  kilka du ych i rednich, np. PWN 

(275 tytu ów), Ossolineum (133), WCT NOT 
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(95), PWRiL (57) czy PZWL (53). To prawda, 

e w swojej ofercie te wydawnictwa mia y nie-

mal wy cznie czasopisma, g ównie bran owe 

i specjalistyczne, ale przecie  to nie znaczy, e 

mo na ich dzia alno  i obecno  w systemie 

medialnym bagatelizowa . Tym bardziej w pu-

blikacji aspiruj cej do miana naukowej, recen-

zowanej przez osoby ze stopniem naukowym.

Nie s  to wszystkie uwagi krytyczne, w t-

pliwo ci merytoryczne, metodologiczne i j -

zykowo-stylistyczne, które wzbudza ksi ka 

dr. Guzka. wiadomie rezygnuj  jednak z przed-

stawiania pozosta ych, poniewa  – i mówi  to 

ze smutkiem – ksi ka na to nie zas uguje.

Wies aw Sonczyk

t    t    t

Aleksandra Seklecka

Rytua y medialne w komunikowaniu masowym 

Przypadek polskich telewizyjnych serwisów informacyjnych 

Fakty TVN i Wiadomo ci TVP
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika, 406 s., Toru  2017, 

ISBN 978-83-231-3756-6

W medioznawstwie, wraz z rozwojem 

internetu i nowych technologii, poja-

wia si  coraz wi cej obszarów do bada . Ale 

naukowcy w swoich rozwa aniach wci  wra-

caj  do mediów tradycyjnych. Dla mnie jako 

by ej dziennikarki telewizja jest rodowiskiem 

niezwykle bliskim. Znaj c mechanizmy funk-

cjonowania redakcji informacyjnych i to, jak 

– wbrew pozorom – skomplikowane zachodz  

w niej zjawiska i procesy, nie dziwi, e wiat 

nauki tak ch tnie przygl da si  serwisom in-

formacyjnym. Takim szczególnym czasem, 

kiedy to zainteresowanie zostaje pobudzone, 

s  kampanie wyborcze. To one bardzo cz sto 

prowokuj  do przyjrzenia si  zjawiskom za-

chodz cym w telewizji, które cz sto, o ile nie 

zawsze, wp ywaj  na kreowanie rzeczywisto-

ci, formowanie pogl dów, decyzje wyborcze, 

tworzenie podzia ów spo ecznych, ale tak e 

na skupianie ludzi wokó  telewizji i tworzenie 

swoistego rodzaju rytua u ogl dania telewizji. 

Dzi ki mediom widzowie wkraczaj  w wiat, 

do którego, bez np. telewizyjnych serwisów 

informacyjnych, nie mieliby dost pu. W swo-

jej publikacji Aleksandra Seklecka przeby a 

interesuj c  drog  od wiata religii do wia-

ta wspó czesnych serwisów informacyjnych, 

które tylko na pozór wydaj  si  by  od siebie 

oddalone. By o to mo liwe za pomoc  analizy 

wielu podej  teoretycznych, a tak e dziesi tek 

wyda  serwisów informacyjnych Faktów TVN 

oraz Wiadomo ci TVP. Autorka podda a ana-

lizie audycje informacyjne z lat 2010–2016, 

w których znalaz y si  wydarzenia medialne 

niezwi zane z kampani  wyborcz  oraz zwi -

zane odpowiednio z kampaniami: prezydenck  

(2010 i 2015), parlamentarn  (2011 i 2015), do 

Parlamentu Europejskiego (2014). Seklecka 

specjalizuje si  w problematyce mediów ma-

sowych i ich zwi zków ze sfer  polityki. Jest 

autork  monograÞ i Polityka, media, manipu-

lacja medialna – przypadek Polski po 1989 

roku, i wielu artyku ów z zakresu manipulacji 

medialnej, marketingu politycznego oraz rytu-

a ów medialnych. Omawiana publikacja jest 

pierwsz , tak obszern  prac  tej autorki, która 


