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Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go w War sza wie
In sty tut Edu ka cji Me dial nej i Dzien ni kar stwa

Crisis management w Kościele katolickim w Polsce

Ko ściół jest rze czy wi sto ścią te an drycz ną, jed nak tyl ko w wy mia rze ludz -
kim in sty tu cji ekle zjal ne j1 mo gą wy stę po wać sy tu acje kry zy so we. W tym ro -
zu mie niu, nie za po mi na jąc o wy mia rze bo skim in sty tu cji, ter min „Ko ściół
w kry zy sie” bę dzie od no sił się je dy nie do je go wy mia ru ludz kie go. 

Ko ściół w Pol sce przez wie le lat do świad czał prze śla do wań ze stro ny
władz ko mu ni stycz nych rzą dzą cych kra jem. Spe cy fi ka przed mio tu ba da ne -
go po le ga nie tyl ko na bo le snym do świad cze niu obec no ści re żi mu, z któ -
rym zmie rzyć się mu sie li wier ni Ko ścio ła, ale tak że na ist nie niu kry zy sów
osób two rzą cych tę in sty tu cję. Owo ce trud nych lat prze śla do wa nia trwa ją
po czę ści do dziś, mię dzy in ny mi w po sta ci: bo le snej kwe stii lu stra cji osób
du chow nych i se rii skan da li lu stra cyj nych w Ko ście le w Pol sce; pro wa dzo -
nej przez Ko ściół po li ty ki in for ma cyj nej, nie za wsze speł nia ją cej ocze ki wa -
nia me diów; sto so wa nych frag men ta rycz nie ele men tach z za kre su pu blic
re la tions; na pięć i trud no ści ko mu ni ka cyj nych w re la cjach na sty ku me -
dia–Ko ściół. 
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1 Ekle zjal ny – do ty czą cy Ko ścio ła, je mu po świę co ny, zwią za ny z Ko ścio łem. Ter min po -
cho dzą cy od gr. ek kle sia i łac. ec c le sia ozna cza ją ce go wspól no tę wie rzą cych, Ko ściół. 



1. Kryzys w Kościele

Kry zys w Ko ście le obec ny był już u po cząt ków po wsta wa nia wspól no ty
chrze ści jan. Po le gał on mię dzy in ny mi na od rzu ce niu Ko ścio ła przez je go
oto cze nie ze wnętrz ne. Obo jęt ność wo bec gło szo nej przez Je zu sa na uki, nie -
zro zu mie nie jej, a cza sem na wet wro gość ze stro ny róż nych grup re li gij nych
i ugru po wań po li tycz nych – z ta ki mi po sta wa mi ludz ki mi spo ty kał się już
sam Je zus, któ re go kil ku krot nie pró bo wa no uka mie no wać, strą cić w prze -
paść, a któ re go w koń cu ukrzy żo wa no. W kry zy so wych sy tu acjach sta wa li
rów nież apo sto ło wie, a kil ku z nich od da ło za wia rę swo je ży cie. Przez wie -
le wie ków Ko ściół do świad czał prze śla do wań, a w cza sach współ cze snych
prze śla do wa nie to trwa na dal – szcze gól nie do ty czy kra jów, w któ rych re żim
ko mu ni stycz ny na dal funk cjo nu je, a wier ni Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go
są tor tu ro wa ni, wię zie ni, za stra sza ni a na wet za bi ja ni. W ta kiej sy tu acji Ko -
ściół w Pol sce znaj do wał się po II woj nie świa to wej aż do ro ku 1989, do od -
zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści. To wła śnie zna mię prze śla do wań sta -
no wi o wy jąt ko wej sy tu acji Ko ścio ła w Pol sce i o spe cy fi ce za rzą dza nia
sy tu acja mi kry zy so wy mi w tej in sty tu cji. 

Pierw szy ro dzaj kry zy su, ja kie go Ko ściół do świad cza w cza sach współ -
cze snych, przy cho dzi z ze wnątrz in sty tu cji. Isto tą te go kry zy su jest od rzu ce -
nie i nie zro zu mie nia na uki gło szo nej przez Ko ściół przez część ad re sa tów
prze sła nia ewan ge licz ne go bądź też sa mej in sty tu cji czy jej człon ków, brak
ak cep ta cji dla prak tyk re li gij nych i dla sa mych wier nych. 

Ist nie je rów nież dru gi ro dzaj kry zy su ekle zjal ne go – po cho dzi on z wnę -
trza Ko ścio ła i do ty czy osób świec kich lub du chow nych wy zna ją cych wia rę
w ob rząd ku rzym sko ka to lic kim. To wła śnie kry zy sy do ty czą ce osób du -
chow nych są naj czę ściej na gła śnia ne przez me dia. Dzien ni ka rze pu bli ku ją -
cy in for ma cje o nad uży ciach po wo do wa nych przez oso by du chow ne sta ją
się re cen zen ta mi Ko ścio ła, a sy tu acja kry zy so wa z lo kal nej sta je się ogól no -
pol ska, a cza sem po sia da na wet zna mio na mię dzy na ro do wej sen sa cji. Me dia
sta ją się ka ta li za to ra mi w wy wo ły wa niu kry zy su w Ko ście le, a czę sto rów -
nież – kre ato ra mi kry zy su me dial ne go. Dzien ni ka rze bez głęb szej re flek sji
two rzą rze czy wi stość „kry zy su w Ko ście le” po przez brak pre cy zji i uszcze -
gó ła wia nia in for ma cji o Ko ście le, sto so wa nie ogól nych stwier dzeń w miej -
sce pre cy zyj nych okre śleń uj mu ją cych za gad nie nie w spo sób ade kwat ny
do oko licz no ści. Za miast gło sić te zy o „kry zy sie w Ko ście le”, moż na mó wić
o kry zy sie: w die ce zji, w pa ra fii, w re la cjach (w wy mia nie in for ma cji) po -
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mię dzy okre ślo ny mi in sty tu cja mi ekle zjal ny mi, kry zy sie wia ry kon kret ne go
za kon ni ka czy księ dza. Czym in nym jest bo wiem kry zys do ty czą cy czło wie -
ka, czym in nym obej mu ją cy gru pę osób, a czym in nym jesz cze – do ty ka ją -
cy sa mej in sty tu cji. Me dia ujaw nia jąc in for ma cję o kry zy sie we wnętrz nym
przy czy nia ją się do stwo rze nia me dial nej sy tu acji kry zy so wej i przez to
eska lu ją skut ki kry zy su wła ści we go. 

O ile kry zy sy do ty czą ce osób są wy mier ne i moż li we do zba da nia, o ty le
go rzej ma się spra wa z sa mą in sty tu cją. Pró by ana li zy struk tu ry, spo so bu
funk cjo no wa nia in sty tu cji Ko ścio ła lub sta wia nie te zy o trwa ją cej w niej sy -
tu acji kry zy so wej wy da ją się nie mieć pod staw i uza sad nie nia. Wszel kie po -
rów na nia in sty tu cji ekle zjal nej do in nych zna nych or ga ni za cji są je dy nie nie -
do sko na łym po rów na niem, gdyż nie ma na świe cie dru giej tak spe cy ficz nej
or ga ni za cji ludz kiej, ja ką jest Ko ściół. Stąd po rów na nia do fir my, do przed -
się bior stwa czy uży wa nie wo bec Ko ścio ła ję zy ka po cho dzą ce go z biz ne su,
jest tyl ko pró bą zro zu mie nia bo gac twa i zło żo no ści tej in sty tu cji ekle zjal nej,
ale czę sto spły ca rze czy wi stość Ko ścio ła i nad mier nie ją uprasz cza. Ko ściół
fir mą nie jest i być nią nie chce. Po rów na nia te czy nią bo wiem nie ja snym nie
tyl ko sam cel je go ist nie nia, na wet w wy mia rze ludz kim, ale tak że moc no
znie kształ ca ją spo sób ro zu mie nia i funk cjo no wa nia Ko ścio ła, opar ty w du -
żej mie rze na ludz kim za an ga żo wa niu, a nie zwy kłych me cha ni zmach ryn -
ko wych. Trud no jest w spo sób cał ko wi cie uza sad nio ny sta wiać te zę o kry zy -
sie in sty tu cji Ko ścio ła, gdyż funk cjo nu je ona od po nad dwóch ty się cy lat
i nie zmie rza ku upad ko wi, jak chcie li by być mo że nie któ rzy pu bli cy ści,
w spo sób nie ustę pli wy po wta rza jąc jak man trę wąt pli we stwier dze nie: „Kry -
zys w Ko ście le w Pol sce”. 

O ile trud no mó wić o kry zy sie sa mej in sty tu cji Ko ścio ła, o ty le moż na
z pew no ścią stwier dzić, że kry zys we wnętrz ny w Ko ście le, do ty czą cy kon -
kret nych osób i wy da rzeń, sta je się ze wnętrz ny w mo men cie upu blicz nie nia
go, po da nia do po wszech ne go obie gu in for ma cji przez dzien ni ka rzy. Zmia -
nie ule ga wów czas nie tyl ko ro dzaj, ale tak że za sięg od dzia ły wa nia czyn ni -
ków kry zy so wych i czas trwa nia sy tu acji trud nej. 

Ana li za spe cy fi ki kry zy su w Ko ście le do ty ka waż ne go py ta nia: czym
Ko ściół jest i w ja kim ro zu mie niu moż na mó wić o kry zy sie w nim. O ile
uza sad nio ne wy da je się mó wie nie o kry zy sie osób bę dą cych człon ka mi Ko -
ścio ła, o ty le nie uza sad nio ne jest for mu ło wa nie ogól ne go stwier dze nia
o „kry zy sie w Ko ście le”, po wszech nie uży wa ne go przez pu bli cy stów i oso -
by luź no zwią za ne bądź na wet wca le nie zwią za ne z in sty tu cją ekle zjal ną. 
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Z jed nej stro ny Ko ściół nie ustan nie zma ga się z wła sny mi trud no ścia mi
i nie wier no ścia mi, z dru giej zaś – nie bra ku je ze wnętrz nych gło sów kry ty ki
wo bec Ko ścio ła, nie zro zu mie nia czy też po staw obo jęt no ści, od rzu ce nia,
a na wet nie na wi ści i agre sji. 

Ko ściół już od swo ich po cząt ków trosz czył się o za rzą dza nie kry zy sa mi
i o „sta wa nie w praw dzie” wo bec nich2. Kar ty Pi sma Świę te go peł ne są
– obok przy kła dów he ro icz ne go do cho wy wa nia wier no ści praw dzie – rów -
nież eg zem pli fi ka cji ludz kiej nie pra wo ści, sy tu acji trud nych i bo le snych,
bra ku po słu szeń stwa, zdra dy a na wet zbrod ni. Upa dek Pio tra, zdra da Ju da -
sza, kłót nie o pierw szeń stwo w prze wo dze niu Ko ścio łem ziem skim… To
tyl ko nie licz ne przy kła dy kry zy sów w pier wot nej wspól no cie. A prze cież Bi -
blia mo gła być opo wie ścią i za ra zem zbio rem je dy nie do brych przy kła dów
z ży cia Ko ścio ła, mo gła za wie rać ka ta log scen po zy tyw nych i pięk nych ob -
ra zów nie ska zi tel nej spo łecz no ści, mo gła stać się opo wie ścią o ide al nym ży -
ciu. Tak się nie sta ło. Au to rom na tchnio nym uka za nie praw dy wy da wa ło się
bo wiem nie zmier nie istot ne, tak że tej praw dy o kry zy sach.

Ko ściół wie lo krot nie sta wał w obro nie czło wie ka tkwią ce go w kry zy sie, po -
dej mo wał pró by jed na nia zwa śnio nych państw, na ro dów czy in sty tu cji, był po -
śred ni kiem w kon flik tach i me dia to rem w sy tu acjach trud nych. Gdy zaś sam
stał się przy czy ną tych sy tu acji – po dej mo wał pró by roz wią zy wa nia kry zy sów
we wnętrz nych i ze wnętrz nych. Przy kła dem ta kich dzia łań z cza sów naj now -
szych mo że być gest bi sku pów pol skich wo bec bi sku pów nie miec kich z 1966
ro ku „prze ba cza my i pro si my o prze ba cze nie”. In ne waż ne dzia ła nia an ty kry -
zy so we to na wo ły wa nie nie któ rych teo lo gów do wy zna wa nia hi sto rycz nych
grze chów Ko ścio ła3, licz ne ge sty w trak cie Va ti ca num II pa pie ża Paw ła VI, pro -
szą ce go o prze ba cze nie win po peł nio nych przez człon ków Ko ścio ła ka to lic kie -
go czy du ża licz ba zna ków po jed na nia w trak cie pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II4. 
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2 Por. M. Przy bysz, Py ta nie o cri sis ma na ge ment w Ko ście le w Pol sce, w: H. Se we ry niak
(red.), Teo lo gia i..., Płoc ki In sty tut Wy daw ni czy, Płock 2007, s. 125–156.

3 Por. Hans Urs von Bal tha sar na zy wał te hi sto rycz ne grze chy Ko ścio ła „ba la stem po zmar -
łych”; ba la stem, któ ry do ty czy je dy nie ka to li ków, bo wiem pro te stan ci nie po czu wa ją się do od -
po wie dzial no ści za pierw sze pięt na ście wie ków chrze ści jań stwa, a pra wo sław ni bio rą na sie -
bie cię żar grze chów je dy nie swo ich Ko ścio łów. Ka to lik – za uwa ża U. von Bal tha sar – nie ma
wyj ścia i dźwi ga krzyż win wszyst kich wie ków. H. U von Bal tha sar, Kim jest chrze ści ja nin,
Edi tions du Dia lo gue, Pa ris 1971, s. 14–15 (ory gi nał nie miec ki wy da no w 1965 ro ku).

4 L. Ac cat to li, Kie dy pa pież pro si o prze ba cze nie. Wszyst kie „mea cul pa” Ja na Paw ła II,
Znak, Kra ków 1999. Au tor ze brał i opra co wał 94 wy stą pie nia pa pie ża Po la ka, w któ rych uka -



Pa pież Po lak kry zy sy ekle zjal ne na zy wał po imie niu. Za krzyw dy wy -
rzą dzo ne in nym przez lu dzi Ko ścio ła – prze pra szał – na wet za te po peł nio -
ne wie le wie ków wcze śniej. Do kła dał wszel kich sta rań tak że do te go, by
proś ba o prze ba cze nie by ła kie ro wa na oso bi ście, w trak cie swych po dró ży
do wie lu kra jów, nie za po śred nic twem me diów, nie z Wa ty ka nu. Stąd fe no -
men po nad stu za gra nicz nych piel grzy mek pa pie skich. Jan Pa weł II w spo -
sób uro czy sty pro sił o wy ba cze nie przy naj mniej 94 ra zy w swo ich ofi cjal -
nych wy stą pie niach kie ru jąc prze sła nie do kon kret nych grup, na ro dów,
spo łe czeństw5.

Po sta wa Ja na Paw ła II, któ ry wra ca jąc do wy da rzeń z prze szło ści, sta wał
w praw dzie i pro sił o prze ba cze nie, aby żad na z win prze szło ści nie po zo sta -
ła za po mnia na, ale aby na ro dy i lu dy po krzyw dzo ne w ja kimś mo men cie hi -
sto rii przez oso by re pre zen tu ją ce Ko ściół usły sza ły głos proś by o wy ba cze -
nie i pró by po jed na nia, wy da je się być przy kła dem otwar te go i peł ne go
po ko ry po stę po wa nia w sy tu acjach dla Ko ścio ła bo le snych i trud nych w cza -
sach współ cze snych. Choć wcze śniej nie by ły tak  na zy wa ne, to wła śnie oso -
bi ste piel grzym ki pa pie ża Po la ka z ge stem po jed na nia moż na na zwać dzia -
ła nia mi z za kre su ekle zjal ne go cri sis ma na ge ment. 

Pa pież Po lak uka zał swo im dzia ła niem peł nię kry zy su, któ ry jest nie tyl -
ko czymś de struk cyj nym, ale tak że szan są, po dob nie do ro zu mie nia te go po -
ję cia w ję zy ku chiń skim – ide ogram jest kom bi na cją dwóch zna czeń: „za -
gro że nie” i „szan sa”6. W tym sen sie każ dy kry zys jest dla Ko ścio ła
„bło go sła wio ną wi ną” i czymś, co Ko ściół wzmac nia, oczysz cza i uświę ca,
w wy mia rze ludz kim tej in sty tu cji. 

2. Cri sis ma na ge ment

Za rzą dza nie sy tu acja mi kry zy so wy mi to część szer szej dzia łal no ści, ja ką
jest pu blic re la tions, po dob nie zresz tą jak czę ścią dzia łal no ści PR są rów nież
re la cje z me dia mi (me dia re la tions). Pu blic re la tions jest w swo jej isto cie
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zał on „Ko ściół w kry zy sie”, pod kre śla jąc je go świę tość, mó wiąc o hi sto rycz nych wi nach je -
go człon ków i pro sząc o prze ba cze nie. 

5 Por. M. Przy bysz, Ko ściół w kry zy sie? Cri sis ma na ge ment w Ko ście le w Pol sce, Bi blos,
Tar nów 2008, s. 257. 

6 Wię cej na te mat ety mo lo gii sa me go po ję cia w: tam że, s. 23–27.



ko mu ni ka cją, „sys te mem dzia łań z za kre su ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go,
spo łecz nym pro ce sem i cha rak te rze kon struk tyw ne go dia lo gu:

– za tem świa do mą, in ten cjo nal ną/ce lo wą;
– me to dycz ną, za tem sys te ma tycz ną, pla no wą, opar tą na ba da niach i ana -

li zach, wy ko rzy stu ją cą do ro bek tych wszyst kich na uk, któ re two rzą szan sę
sku tecz no ści;

– trwa łą i dłu go okre so wą, gdyż cha rak ter ce lów wy ma ga kon ty nu acji
i dłuż szych okre sów re ali za cji;

– na kie ro wa ną na ukształ to wa nie po żą da nych re la cji mię dzy or ga ni za -
cją po dej mu ją cą się tej dzia łal no ści (go spo dar czą, nie go spo dar czą, urzę -
dem, sto wa rzy sze niem itd.), a tą czę ścią oto cze nia, któ rą jest ona za in te re -
so wa na i któ ra nią się in te re su je obec nie lub mo że in te re so wać się
w przy szło ści;

– ja kość tych re la cji wy ra ża ją ta kie war to ści, jak: wza jem ne zro zu mie nie,
za ufa nie, wia ry god ność, po par cie, po zy tyw ne na sta wie nie i po strze ga nie,
ogra ni cze nie kon flik to wo ści sto sun ków, wy rów ny wa nie in te re sów, do bro
spo łecz ne.”7

Pod sta wą dzia łal no ści PR jest bu do wa nie za ufa nia w oto cze niu or ga ni za -
cji po przez kształ to wa nie jej wia ry god ne go, pro fe sjo nal ne go i pie lę gno wa -
ne go wi ze run ku. Za mie rzo nym ce lem pu blic re la tions jest prze ko ny wa nie
opi nii pu blicz nej do na wią zy wa nia trwa łych re la cji z in sty tu cją. PR słu ży
przede wszyst kim spraw ne mu za rzą dza niu in sty tu cją (oso ba mi, kry zy sa mi
itp.). Kształ to wa nie wi ze run ku to przede wszyst kim owoc tych dzia łań ko -
mu ni ka cyj nych. Zdo by cie ulot nej ze swej na tu ry re pu ta cji wy ma ga zresz tą
cza su i wy sił ku, a na de wszyst ko za ufa nia. Każ da in sty tu cja, by je osią gnąć
mu si trosz czyć się o to, by jej dzia ła nia by ły wia ry god ne i ja ko ta kie od bie -
ra ne. Dzia ła nia z za kre su PR ma ją bo wiem osta tecz nie na ce lu zy ska nie wia -
ry god no ści i za ufa nia. Współ za leż ność te go ce lu z bu do wa niem wi ze run ku
jest oczy wi sta: bez so lid nej pra cy nad bu do wa niem po zy tyw ne go wi ze run ku
pod mio tu trud no jest mó wić o dzia ła niach pu blic re la tions; bez tro ski o bu -
do wa nie za ufa nia ko mu ni ka cja prze sta je być dwu stron na i sta je się tyl ko
pro mo cją re kla mo wą; bez dba ło ści o wia ry god ność dzia łań nie ist nie je peł -
na i owoc na wy mia na do świad czeń po mię dzy stro na mi.
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7 K. Woj cik, Pu blic re la tions. Wia ry god ny dia log z oto cze niem, PLA CET, War sza wa
2005, s. 27–28. 



W cza sie trwa nia sy tu acji kry zy so wej uru cha mia ne są przez da ną or ga ni -
za cję ta kie na rzę dzia z za kre su pu blic re la tions, któ re bę dą sku tecz nie wspo -
ma gać spraw ne za rzą dza nie kry zy sem. Sys tem dzia łań ko mu ni ka cyj nych
po wi nien za cho wać for mę dia lo gu ze spo łe czeń stwem, z me dia mi i z in ny -
mi gru pa mi oto cze nia rów nież w kry zy sie. Dzia ła nia te, a więc czyn no ści
z za kre su cri sis ma na ge ment, ma ją na ce lu za że gna nie sy tu acji trud nej, ogra -
ni cze nie lub cał ko wi te wy eli mi no wa nie czyn ni ków kry zy so gen nych, do pro -
wa dze nie do wzmoc nie nia or ga ni za cji spraw nym za rzą dza niem ko mu ni ka -
cją na wet w wa run kach trud nych oraz przy go to wa nie da nej jed nost ki
na kry zy sy na przy szłość. 

Cri sis ma na ge ment w tłu ma cze niu z an giel skie go ozna cza „za rzą dza nie
kry zy sem”. Cho ciaż w ję zy ku pol skim mó wi się ra czej o „zma ga niu się
z kry zy sem” czy o „roz wią zy wa niu kry zy su”, to jed nak „za rzą dza nie kry zy -
sem” sta ło się już ter mi nem tech nicz nym z za kre su na uk eko no micz nych,
ozna cza ją cym po dej mo wa nie czyn no ści za po bie ga ją cych i ni we lu ją cych
skut ki sy tu acji kry zy so wych. W zna cze niu węż szym – wła ści wym dla ni -
niej sze go opra co wa nia – ter min ten do ty czy dzia łań pu blic re la tions, zmie -
rza ją cych do osła bie nia ne ga tyw ne go ob ra zu in sty tu cji w sy tu acji kry zy so -
wej, roz wią za nia tej sy tu acji oraz wzmoc nie nia po zy tyw ne go wi ze run ku
in sty tu cji, w tym przy pad ku – Ko ścio ła w Pol sce. Cri sis ma na ge ment ma się
przy czy niać do te go, że in sty tu cja po wyj ściu z kry zy su bę dzie nie tyl ko na -
dal ist nia ła, ale tak że wzmoc ni się, cie sząc się wia ry god no ścią i więk szym
za ufa niem spo łecz nym. 

W pol skiej li te ra tu rze przed mio tu czę sto trak tu je się za mien nie na stę pu -
ją ce wy ra że nia: „za rzą dza nie kry zy so we”, „za rzą dza nie an ty kry zy so we”,
„za rzą dza nie w kry zy sie”, „za rzą dza nie w sy tu acjach kry zy so wych”, „za rzą -
dza nie w wa run kach kry zy su”. Uży wa nie ter mi nu cri sis ma na ge ment, po -
cho dzą ce go z krę gów an glo ję zycz nych, wy da je się w tej sy tu acji w peł ni
uza sad nio ne. W ję zy ku pol skim nie ist nie je bo wiem je den ter min na okre śle -
nie zło żo nej rze czy wi sto ści za rzą dza nia kry zy so we go za po mo cą me to dy,
tech nik i na rzę dzi PR.

Cri sis ma na ge ment jest za rzą dza niem kry zy so wym, któ re obej mu je za -
rów no dzia ła nia pro ak tyw ne (przed kry zy so we), jak i re ak tyw ne (w trak cie
trwa nia kry zy su). Ter min ten od no si się więc do ini cja tyw za po bie ga ją cych
po ten cjal nym trud no ściom i pro ble mom, któ re mo gą wy stą pić, ale obej mu -
je też wszel kie po czy na nia li kwi du ją ce skut ki kry zy su, ogra ni cza ją ce je go
za sięg i czas trwa nia, ale tak że ma ją ce na ce lu za że gna nie trud no ści czy na -
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wet wzmoc nie nie da ne go pod mio tu po przez bu do wa nie je go wi ze run ku do -
bre go za rząd cy na wet w kry zy sie. 

Dzia ła nia po dej mo wa ne w kry zy sie są czę sto re cen zo wa ne przez me dia
i re la cje tkwią cej w kry zy sie or ga ni za cji z dzien ni ka rza mi w spo sób wy mier -
ny rzu tu ją na moż li wość szyb kie go za że gna nia kry zy su. To od wła ści wie
kształ to wa nych me dia re la tions za le ży w cza sie tzw. nor mal nym ko mu ni ko -
wa nie się or ga ni za cji z oto cze niem, jej wi ze ru nek, spo sób kształ to wa nia ko -
mu ni ka cji na ze wnątrz or ga ni za cji, a w kry zy sie sta no wi o „być lub nie być”
da nej jed nost ki. Me dia ma ją bo wiem moc kry zys za że gnać oraz ma ją moc
go wy wo łać. 

Pro wa dze nie dzia łań z za kre su me dia re la tions jest nie zmier nie waż ne
w kry zy sie ze wzglę du na du żą si łę od dzia ły wa nia me diów na spo łe czeń -
stwo i moż li wość wy ko rzy sta nia ich do ko mu ni ka cji z gru pa mi oto cze nia. 

Za rzą dza nie sy tu acja mi kry zy so wy mi za po mo cą pu blic re la tions jest
jed ną z pod sta wo wych stra te gii od po wie dzial ne go ad mi ni stro wa nia za so ba -
mi or ga ni za cji i przed się biorstw. Wła śnie „za rzą dza nie...”, a nie ukry wa nie,
uciecz ka, za prze cza nie czy sztucz ne wy ol brzy mia nie sta no wi naj bar dziej
uzna ny spo sób zmie rza nia się z sy tu acja mi kry zy so wy mi. 

W cza sach nie pew no ści, ry zy ka i nie peł nej in for ma cji sy tu acje kry zy so -
we sta ją się nie mal ce chą współ cze snych or ga ni za cji, a nie ja kimś wy jąt ko -
wym wy da rze niem8. Kry zys w in sty tu cji nie po ja wia się zni kąd. Uważ na ob -
ser wa cja tren dów pa nu ją cych w oto cze niu umoż li wia pro gno zę i póź niej sze
zła go dze nie skut ków kry zy su. Czę sto zda rza się jed nak, że in sty tu cje od no -
szą ce suk ce sy w róż nych wy mia rach swo jej dzia łal no ści wy ka zu ją za dzi wia -
ją cą igno ran cję wła snych sła bo ści, po kła da jąc ca łą wia rę w spraw nym i pro -
fe sjo nal nym za rzą dza niu. Ta ka po sta wa do pro wa dza do bra ku ro ze zna nia
oto cze nia, bez czyn no ści, błę dów w ad mi ni stro wa niu ak ty wa mi ma te rial ny -
mi i ludz ki mi, a w kon se kwen cji do sy tu acji kry zy so wej. Su biek ty wizm
ocen i są dów w cza sie pra wi dło we go pro spe ro wa nia or ga ni za cji sta je się
czę sto przy czy ną po peł nia nia du żej licz by błę dów i prze oczeń, a na stęp nie
pro wa dzi do za gro że nia dal sze go jej ist nie nia. Moż na zgo dzić się z te zą
B. No gal skie go i H. Mar cin kie wi cza, że „więk szość przy czyn kry zy su ma
(…) swo je źró dło we wnątrz or ga ni za cji, po nie waż tam po wsta ją wi zje, stra -
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8 Por. A. Ze lek, Za rzą dza nie stra te gicz ne. Dia gno zy, de cy zje, stra te gie, In sty tut Or ga ni za -
cji i Za rzą dza nia w Prze my śle „ORG MASZ”, Szcze cin 2000, s. 129. 



te gie, ce le, oraz sto so wa ne są róż ne tech ni ki i me to dy za rzą dza nia”9. Do po -
dob nych wnio sków do szli ba da cze z ame ry kań skie go In sty tu tu Za rzą dza nia
Kry zy so we go (In sti tu te for Cri sis Ma na ge ment – ICM), któ rzy w swo im ra -
por cie z lat dzie więć dzie sią tych XX wie ku wy ka za li, że więk szość kry zy sów
w biz ne sie USA mia ła swo je pod ło że w nie wła ści wym po stę po wa niu ka dry
za rzą dza ją cej, czy li w po peł nia nych przez nią błę dach de cy zyj nych. Nie pra -
wi dło we de cy zje by ły przy czy ną aż 63% wszyst kich kry zy sów. Do pie ro
na dru gim miej scu wska za no dzia ła nia pra cow ni ków (22%), a je dy nie mniej
wię cej co siód my kry zys (14%) wy wo ła ny był przez przy czy ny ze wnętrz ne10.

Tak jak po wsta wa nie kry zy sów jest pro ce sem eta po wym, tak sku tecz ne
ni mi za rzą dza nie po le ga na wła ści wym kie ro wa niu or ga ni za cją pod czas ko -
lej nych eta pów kry zy su. Fa zy po stę po wa nia w za rzą dza niu sy tu acja mi kry -
zy so wy mi są sze ro ko opi sa ne w li te ra tu rze przed mio tu. Bo ga te spek trum
opra co wań, po dzia łów i ujęć przed sta wia K. Woj cik w książ ce Pu blic re la -
tions. Wia ry god ny dia log z oto cze niem, oma wia jąc je w od nie sie niu do teo -
rii pu blic re la tions11. Jej zda niem su ma za dań do wy ko na nia i ich nie zbęd na
ko lej ność nie róż ni się za sad ni czo u po szcze gól nych au to rów. Więk szość
opra co wań spro wa dza je bo wiem do: za na li zo wa nia sta nu wyj ścio we go, pla -
no wa nia, re ali za cji pro gra mów oraz kon tro li ich prze bie gu i efek tów wraz
z wy cią gnię ciem wnio sków na przy szłość. War to rów nież za uwa żyć, że za -
rów no w po dzia le faz cri sis ma na ge ment u Bar ba ry Iwasz kie wicz -Rak, jak
i w po dzia le za pro po no wa nym przez Mar tę Kieł da no wicz, ja ko in te gral ne
eta py przyj mu je się etap za rzą dza nia pro ble mo we go12, ko mu ni ko wa nia ry -
zy ka i za rzą dza nia ry zy kiem.

Bar ba ra Iwan kie wicz -Rak wy szcze gól nia na stę pu ją ce fa zy cri sis ma na -
ge ment13:
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9 B. No gal ski, H. Mar cin kie wicz, Za rzą dza nie an ty kry zy so we przed się bior stwem. Po ko -
nać kry zys i wy grać, Di fin, War sza wa 2004, s. 14.

10 Cyt. za: A. Ła szyn, Ko mu ni ka cja kry zy so wa, w: Sztu ka pu blic re la tions. Z do świad czeń
pol skich prak ty ków, Zwią zek Firm Pu blic Re la tions, War sza wa 2006, s. 143. 

11 Por. K. Woj cik, Pu blic re la tions. Wia ry god ny dia log z oto cze niem, dz. cyt., s. 287–293.
12 Wię cej na ten te mat m.in. w: R. L. He ath, Stra te gic Is su es Ma na ge ment. Or ga ni za tions

and Pu blic Po li cy Chal len ges, Sa ge Pu bli ca tions, Tho usand Oaks, CA. 1997; K. Mil ler, Is su -
es ma na ge ment. The Link Be twe en Or ga ni za tion Re ali ty and Pu blic Per cep tion, „Pu blic Re -
la tions Qu ar ter ly” (1999) nr 2, vol. 44, s. 5–11. 

13 Por. B. Iwan kie wicz –Rak, Pro ble my sy tu acji kry zy so wych w or ga ni za cjach non pro fit,
w: D. Two rzy dło, T. So liń ski, Pu blic re la tions – wy zwa nia współ cze sno ści, Wyż sza Szko ła In -
for ma ty ki i Za rzą dza nia z sie dzi bą w Rze szo wie, Rze szów 2004, s. 31.



1) za po bie ga nie – ana li za śro do wi ska ze wnętrz ne go i we wnętrz ne go or -
ga ni za cji;

2) iden ty fi ka cja pro ble mów, uświa do mie nie so bie moż li wo ści ich po ja -
wie nia się wraz ze skut ka mi, ja kie mo gą wy wo łać; 

3) stwo rze nie wa run ków do ko or dy na cji przy szłych dzia łań;
4) przy go to wa nie – opra co wa nie pro ce dur i sce na riu szy dzia ła nia, utwo -

rze nie ze spo łu an ty kry zy so we go wraz z po trzeb ny mi wy asy gno wa ny mi
środ ka mi i za so ba mi; 

5) re ago wa nie – udzie la nie po mo cy po szko do wa nym, re ali za cja pro ce dur
an ty kry zy so wych, ogra ni cze nie lub usu wa nie skut ków kry zy su;

6) od bu do wa – od two rze nie sy tu acji wyj ścio wej lub two rze nie no wej,
od po wia da ją cej ocze ki wa niom spo łecz nym;

7) ucze nie się – zdo by wa nie do świad cze nia w iden ty fi ko wa niu i roz wią -
zy wa niu kry zy sów.

Z ko lei Mar ta Kieł da no wicz wy od ręb nia fa zy pro ce su cri sis ma na ge ment
w spo sób opi so wy14. Pierw szym eta pem jest wy kry wa nie sy gna łów, okre śla -
ne cza sem ja ko ana li za sta nu wyj ścio we go or ga ni za cji. Uświa do mie nie so -
bie pro ble mu sta no wi bo wiem naj czę ściej pierw szy etap pro ce su je go roz -
wią zy wa nia. Waż ne sta je się wów czas roz po zna nie sy tu acji, in ter pre ta cja
pierw szych zna ków wska zu ją cych po ja wie nie się trud no ści, dys po no wa nie
spraw nym sys te mem wcze sne go wy kry wa nia, któ ry po zwo li re je stro wać po -
ten cjal ne za gro że nia. Ana li zę sta nu wyj ścio we go w przy pad ku sy tu acji kry -
zy so wych moż na pro wa dzić po przez uru cho mie nie pro ce sów za rzą dza nia
pro ble mo we go (is sue ma na ge ment) i ko mu ni ko wa nia ry zy ka (risk com mu -
ni ca tion), a tak że za rzą dza nia ry zy kiem (risk ma na ge ment). Jest to wła ści -
wie fa za przed re ali za cyj na.

Po dob nie ma się rzecz z dru gą fa zą u M. Kieł da no wicz: po za koń cze niu
ana li zy sy tu acji wyj ścio wej zo sta je uru cho mio ny etap przy go to wa nia i dzia -
łań pre wen cyj nych, w któ rym po dej mo wa ne są wszel kie czyn no ści w ce lu
nie do pusz cze nia do po wsta nia sy tu acji kry zy so wej oraz ewen tu al ne go jej
za że gna nia, a tak że przy go to wa nia się na pro ble my, któ re mo gą wy stą pić.
Or ga ni za cje po sia da ją ce pro fe sjo nal ną ana li zę dzia łań ope ra cyj nych i struk -
tur za rzą dza nia, w któ rych za rzą dza nie pro ble mo we, ko mu ni ko wa nie ry zy -
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14 Por. M. Kieł da no wicz, Pu blic re la tions w sy tu acjach kry zy so wych, w: B. Ociep ka
(red.), Pu blic re la tions w teo rii i prak ty ce, Wy daw nic two Uni wer sy te tu Wro cław skie go, Wro -
cław 2003, wyd. II, s. 42–43.



ka i za rzą dza nie nim sta no wią in te gral ną część ad mi ni stro wa nia fir mą, po -
tra fią prze ciw dzia łać już pierw szym ozna kom kry zy su.

Trze cim eta pem jest po wstrzy my wa nie skut ków kry zy su, prze ciw dzia ła -
nie szko dom, de struk cyj nym na stęp stwom je go dzia ła nia. Po le ga on na dzia -
ła niach zmie rza ją cych do nie do pusz cze nia do eska la cji wy da rzeń, za bez pie -
cze niu tych czę ści or ga ni za cji czy śro do wi ska, któ re nie zo sta ły nim
do tknię te, uru cha mia niu sys te mów i urzą dzeń we wszyst kich prze strze niach,
w któ rych są nie zbęd ne i dzia ła niu na tych mia sto wym we wszyst kich tych
sfe rach. Moż na go okre ślić ja ko fa zę ko mu ni ka cyj ną, po nie waż kry zys mu -
si być roz wią zy wa ny w po sta wie dia lo gu. Ko mu ni ka cja z za in te re so wa ny mi
gru pa mi jest naj waż niej szym za da niem in sty tu cji do tknię tej kry zy sem. Nie -
mal każ dy kry zys jest bo wiem dzi siaj za ra zem kry zy sem ko mu ni ka cyj nym.
Dla te go błę dy po peł nio ne w ko mu ni ka cji z ja kąś gru pą oto cze nia wpły wa ją
nie tyl ko na moż li wość je go za że gna nia, ale tak że na wia ry god ność, wi ze ru -
nek i re pu ta cję or ga ni za cji w oto cze niu oraz jej przy szłość i re la cje15. Wsłu -
chi wa nie się w oto cze nie i od po wia da nie z sza cun kiem na je go re ak cje, jest
„być” lub „nie być” in sty tu cji. 

Czwar tym eta pem za rzą dza nia kry zy sem jest we dług M. Kieł da no wicz
fa za nor ma li za cji, w któ rej pro fe sjo nal nie przy go to wa na in sty tu cja na wy pa -
dek trud no ści wpro wa dza wcze śniej przy go to wa ne pro gra my na praw cze
(dłu go - i krót ko ter mi no we) w ce lu szyb kie go po wro tu do nor mal ne go funk -
cjo no wa nia. Na tym eta pie in sty tu cja po win na:

– umoż li wiać skła da nie re kla ma cji od bior com;
– od no sić się z sza cun kiem do wszyst kich po ten cjal nych od bior ców, za -

in te re so wa nych kon tak tem z nią; 
– bez pro ble mo wo i pro fe sjo nal nie ob słu gi wać tych, któ rzy de cy du ją się

na dal szą współ pra cę;
– wy wią zy wać się z wszel kich umów i kon trak tów; 
– utrzy my wać i ini cjo wać ko mu ni ka cję z klien ta mi i oto cze niem;
– wy zna czać al ter na tyw ne roz wią za nia i miej sca pro wa dze nia waż niej -

szych po su nięć. 
Ostat ni etap, to czas ucze nia się na wła snych błę dach po przez ana li zę

wnio sków wy cią gnię tych przez in sty tu cję z do świad czeń za rów no swo ich,
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15 Por. T. Le czy kie wicz, Kam pa nia ko mu ni ka cyj na or ga ni za cji w sy tu acji kry zy su me dial -
ne go, w: D. Two rzy dło, T. So liń ski (red.), Pu blic re la tions – wy zwa nia współ cze sno ści, Wyż -
sza Szko ła In for ma ty ki i Za rzą dza nia z sie dzi bą w Rze szo wie, Rze szów 2004, s. 35–45.



jak i cu dzych. Dla or ga ni za cji, któ re mia ły wcze śniej przy go to wa ne teo re -
tycz ne sce na riu sze dzia łań, ewa lu acja prze pro wa dzo nych czyn no ści jest
oka zją do zwe ry fi ko wa nia ich w trud nej prak ty ce. Na to miast dla in nych
– za sko czo nych kry zy sem – jest to szan sa i bo dziec do przy go to wa nia się
na ko lej ną trud ną sy tu ację. Pro fe sjo nal nie pro wa dzo na ewa lu acja jest pro wa -
dzo na pod ką tem szu ka nia sku tecz nych roz wią zań i przy kła dów dzia łań na -
praw czych, któ re spraw dzi ły się w dzia ła niu, nie zaś roz pa mię ty wa nia po stę -
po wa nia szko dli we go, de struk cyj ne go czy ne ga tyw ne go. 

Klu czo wą za sa dą w ko mu ni ko wa niu się w sy tu acji kry zy so wej jest mak -
sy ma: „Tell it all and tell it fast”16. Szyb kie prze ka za nie in for ma cji po zwa la
na ogra ni cze nie plo tek, po mó wień i nie spra wie dli wych opi nii, ła go dzi na -
pię cie w spo łe czeń stwie, z ko lei mil cze nie iry tu je nie tyl ko me dia, ale i ca łą
opi nię pu blicz ną. Czę sto ta ka po sta wa bra ku za ję cia ja sne go sta no wi ska
przez in sty tu cję jest od bie ra na ja ko przy zna nie się do wi ny, nie umie jęt ność
roz wią za nia pro ble mu i brak od po wie dzial no ści przed się bior stwa za po wsta -
łą sy tu ację. Po waż ny mi błę da mi, któ re w sy tu acjach kry zy so wych są po peł -
nia ne, to: mó wie nie emo cjo nal ne, ner wo we spe ku la cje, prze ka zy wa nie ko -
mu ni ka tu wie lo ma nie spój ny mi gło sa mi czy wresz cie wy wo ły wa nie woj ny
z me dia mi. 

Oto kil ka – sfor mu ło wa nych przez A. Ka dra gič i P. Czar now skie go – pod -
sta wo wych re guł po stę po wa nia, do ty czą cych ko mu ni ka cji kry zy so wej17:

1. Ko mu ni ka cja kry zy so wa po win na być pro wa dzo na uczci wie, szcze rze
i otwar cie; nie moż na wpro wa dzać opi nii pu blicz nej w błąd;

2. Nie na le ży udzie lać żad nych in for ma cji przed ich spraw dze niem;
3. Na le ży spraw dzić u źró dła, co się wy da rzy ło i jak przed sta wia się sy -

tu acja;
4. Trze ba za wia do mić nie zwłocz nie or ga ni za cję – dział PR, dział zwią za -

ny z sy tu acją kry zy so wą (sztab kry zy so wy), kra jo we go re pre zen tan ta or ga -
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16 Za sa da: „Po wiedz szyb ko i o wszyst kim”. Wię cej na ten te mat ro li za sa dy szyb kie go
ko mu ni ko wa nia się z me dia mi, szcze gól nie w sy tu acjach kry zy so wych, a tak że na te mat skut -
ków ta kie go dzia ła nia w prak ty ce w: K. Woj cik, Pu blic re la tions. Wia ry god ny dia log z oto -
cze niem, dz. cyt., s. 594–598; M. Kieł da no wicz, Pu blic re la tions w sy tu acjach kry zy so wych,
dz. cyt., s. 65–69; F. M. Cor ra do, Me dia for Ma na gers, En gle wo od Cliffs, NJ: Pren ti ce -Hall,
New York 1984; W. G. Egel hoff, F. Sen, An In for ma tion -Pro ces sing Mo del of Cri sis Ma na ge -
ment, „Ma na ge ment Com mu ni ca tion Qu ar ter ly” (1992) nr 4, vol. 5, s. 443–484.

17 Por. A. Ka dra gič, P. Czar now ski, Pu blic re la tions, czy li pro mo cja re pu ta cji. Prak ty ka
dzia ła nia, BU SI NESS PRESS, War sza wa 1997, s. 31–34. 



ni za cji, rzecz ni ka pra so we go; nie po dej mo wać żad ne go dzia ła nia bez kon -
sul ta cji z ni mi i po zna nia wszyst kich szcze gó łów kry zy su oraz je go moż li -
wych im pli ka cji;

5. Im mniej or ga ni za cja jest przy go to wa na do kry zy su, tym bar dziej jest po -
dat na na po wsta nie pa ni ki, a w jej na stęp stwie do nie kon tro lo wa ne go roz wo ju
wy da rzeń; do za dań PR na le ży więc prze ciw dzia ła nie wy bu cho wi pa ni ki;

6. Na le ży usta lić łącz ność z miej scem zda rze nia, or ga ni za cją i part ne ra mi;
7. Trze ba przy go to wać ma te ria ły in for ma cyj ne: pod sta wo we da ne tech -

nicz ne, da ne na te mat or ga ni za cji i jej po li ty ki;
8. Na le ży sta now czo od mó wić ko men ta rzy, spe ku la cji, hi po tez i opie rać

się je dy nie na fak tach i spraw dzo nych da nych, któ re mo gą być do stęp ne do -
pie ro po ana li zie wy da rze nia;

9. Trze ba sta rać się nie do pu ścić do prze cie ków in for ma cji z wła snej in -
sty tu cji i od part ne rów – ostrzec ich o tym, usta lić, któ ra in sty tu cja za rzą dza
in for ma cją dla me diów ja ko ofi cjal na, aby dzien ni ka rze ko rzy sta li z jed ne go
źró dła spraw dzo nych in for ma cji.

W teo rii ko mu ni ko wa nia w kry zy sie sfor mu ło wa no rów nież tzw. 5P, czy -
li za sa dy po stę po wa nia w sto sun ku do oto cze nia18:

1. Prze proś – nie za prze czaj, nie ob wi niaj in nych, wy raź, że jest ci przy kro.
2. Przy znaj się – je śli wi na le ży po stro nie fir my, le piej zro bić to jak naj -

szyb ciej.
3. Prze ciw dzia łaj – zrób wszyst ko, co mo żesz, by zni we lo wać skut ki kry -

zy su.
4. Po praw się – swo ją or ga ni za cję, zre for muj ją, aby da na sy tu acja się nie

po wtó rzy ła.
5. Po we tuj stra ty – ofe ruj coś w za mian, w for mie za dość uczy nie nia ofia -

rom lub ich ro dzi nom. 
Na to miast Mi ke Sey mo ur, mię dzy na ro do wy do rad ca kry zy so wy, ja ko

„zło tą za sa dę” pra wi dło wej ko mu ni ka cji ze wnętrz nej i we wnętrz nej wy mie -
nia re gu łę „5C”19:
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18 Trud no obec nie pre cy zyj nie od po wie dzieć na py ta nie, kto jest au to rem tej re gu ły. Por.
A. Szy mań ska, Efek tyw na ko mu ni ka cja w za rzą dza niu kry zy sa mi i pro ble ma mi, w: D. Two -
rzy dło, T. So liń ski (red.), Pu blic re la tions – wy zwa nia współ cze sno ści, Wyż sza Szko ła In for -
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w sied miu od sło nach, cz. 2, „Mar ke ting w prak ty ce” (2001) nr 12, s. 20–22.

19 Por. M. Sey mo ur w: A. Szym bor ska -Sut ton, Wyjść spod koł dry, „Ma na ger Ma ga zi ne”
(2006) nr 3, s. 40.



1) tro ska (ca re);
2) kon se kwen cja (con si sten cy);
3) za an ga żo wa nie (com mit ment);
4) spój ność (co he sion);
5) ja sność, przej rzy stość (cla ri ty).
Fra ser P. Se itel po da je w roz dzia le swo jej książ ki Pu blic re la tions

w prak ty ce, po świę co nym cri sis ma na ge ment, krót ki – choć jesz cze bar dziej
szcze gó ło wy od po przed nich de ka log ko mu ni ko wa nia w sy tu acjach kry zy -
so wych20:

1) mów pierw szy i rób to czę sto;
2) nie wda waj się w spe ku la cje, plot ki, po mó wie nia, do my sły;
3) ni gdy nie kłam, bo utra cisz szan sę na za że gna nie kry zy su;
4) trzy maj się fak tów i na nie kładź na cisk;
5) bądź otwar ty i za an ga żo wa ny (a nie bier ny w dzia ła niach);
6) sfor mu łuj te zę i po wta rzaj ją;
7) nie wda waj się w woj nę z me dia mi;
8) wy pra cuj po zy cję naj bar dziej kom pe tent ne go źró dła in for ma cji;
9) bądź spo koj ny, wia ry god ny i wy ra żaj wo lę współ pra cy;
10) sprze da waj rów nież (na wła sne ry zy ko) nie ofi cjal ne lub nie prze wi -

dzia ne do upu blicz nie nia in for ma cje.
Wo bec za le ceń i spo so bów sku tecz ne go po stę po wa nia w za rzą dza niu sy -

tu acja mi kry zy so wy mi sta ją dziś róż ne in sty tu cje ekle zjal ne. Bo le sne do -
świad cze nie, ja kie prze szedł Ko ściół w Pol sce bar dzo czę sto rzu tu je na re la -
cje z me dia mi, na ostroż ne i nie uf ne pod cho dze nie osób du chow nych
do dzien ni ka rzy i je dy nie frag men ta rycz ne ele men ty ko mu ni ko wa nia się
z wier ny mi przy uży ciu na rzę dzi PR. Do świad cze nie prze śla do wań Ko ścio -
ła w Pol sce przez ko mu ni stów ode gra ło du żą ro lę w kształ to wa niu re la cji
osób du chow nych z me dia mi, a tak że za owo co wa ło ostroż no ścią w ko rzy -
sta niu z no wych dzie dzin ko mu ni ka cji, m.in. pu blic re la tions czy cri sis ma -
na ge ment. Na przy kła dzie kil ku waż nych i me dial nie na gło śnio nych sy tu acji
kry zy so wych ostat nich lat moż na by ło za ob ser wo wać spe cy fi kę kształ to wa -
nia re la cji Ko ścio ła z me dia mi i za rzą dza nia sy tu acja mi kry zy so wy mi w in -
sty tu cjach ekle zjal nych w Pol sce. 
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3. Doświadczenia eklezjalne w Polsce

Pod po ję ciem „kry zy su Ko ścio ła w Pol sce” w li te ra tu rze pu bli cy stycz nej
naj czę ściej ro zu mie się: 

– kry zys z roz gło śnią to ruń ską; 
– sy tu acje kry zy so we zwią za ne z lu stra cją w Pol sce – spra wa o. Kon ra da

Hej my, ks. Mi cha ła Czaj kow skie go, abp. Sta ni sła wa Wiel gu sa, abp. Jó ze fa
Mi cha li ka i in nych, mniej zna nych osób du chow nych w Ko ście le w Pol sce,
któ re czę sto po wo do wa ły po la ry za cję spo łe czeń stwa na zwo len ni ków i prze -
ciw ni ków lu stra cji, na róż ne go ro dza ju obo zy „re li gij no -po li tycz ne”; 

– sy tu acje zwią za ne ze sfe rą sek su al ną osób du chow nych; 
– spa dek po wo łań w Pol sce; 
– wy po wie dzi po szcze gól nych osób du chow nych zre cen zo wa ne przez

nie któ rych dzien ni ka rzy ja ko kon tro wer syj ne. 
Wy mie nio ne ro dza je sy tu acji, okre śla ne mia nem „kry zy su Ko ścio ła

w Pol sce”, czę sto nie są one jed nak ana li zo wa ne w spo sób rze tel ny. Po -
wszech ne w opra co wa niach pu bli cy stycz nych z te go za gad nie nia jest for mu -
ło wa nie nie pre cy zyj nych i nie po głę bio nych ana liz wy da rzeń, two rzo nych
bez zna jo mo ści spe cy fi ki in sty tu cji ekle zjal nej. „Po win no ści” for mu ło wa ne
pod ad re sem Ko ścio ła – naj czę ściej za po śred nic twem me diów – są opra co -
wy wa ne przez pu bli cy stów na zbyt ogól nie, czę sto bez pre cy zyj ne go okre śle -
nia ad re sa ta (kon kret nej in sty tu cji lub oso by de cy zyj nej), bez uwzględ nie nia
na tu ral nych ogra ni czeń ka no nicz nych dla pro ce sów za rząd czych, przez oso -
by nie bę dą ce na wet człon ka mi Ko ścio ła, nie uwzględ nia ją ce po stu la tów po -
zy tyw nych, for mu ło wa ne w spo sób moc no kry tycz ny i de struk cyj ny. 

Ko ściół, do świad cza jąc róż ne go ro dza ju sy tu acji kry zy so wych w Pol sce,
uwa run ko wa ny jest okre ślo ny mi ogra ni cze nia mi w asy mi la cji me to dy, na -
rzę dzi i środ ków z za kre su cri sis ma na ge ment, m.in.: spe cy ficz ną struk tu rą
hie rar chicz ną w Ko ście le, wy pra co wa niem wła snych roz wią zań kry zy so -
wych czy też bra kiem wie dzy z za kre su za rzą dza nia kry zy so we go i za ufa nia
do no wo cze snych me tod dzia łań ko mu ni ka cyj nych. 

Pierw sze z ogra ni czeń, to po dział wła dzy i od po wie dzial no ści w Ko ście -
le. Pro wa dze nie po li ty ki in for ma cyj nej wszyst kich in sty tu cji ekle zjal nych
w Pol sce nie jest moż li we. Bi skup za rzą dza po wie rzo ną mu die ce zją w spo -
sób cał ko wi cie od ręb ny od in nych bi sku pów i pod le ga je dy nie pa pie żo wi.
Stąd od po wie dzial ność, ale i wła dza, ja kie po sia da or dy na riusz, ogra ni cza ją
w tej kwe stii dzia ła nie in nych (po za pa pie żem) osób oraz in sty tu cji. Po dob -
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nie, wła dzę w za ko nie dzier ży je go ge ne rał i to do nie go na le ży de cy zja o za -
rzą dza niu za so ba mi ludz ki mi w za ko nie. Nie re al ne wy da je się więc roz wią -
za nie kry zy su wo kół Ra dia w To ru niu, je śli nie roz wią że tej kwe stii sam ge -
ne rał za ko nu, do któ re go na le ży roz gło śnia to ruń ska. Nie uza sad nio ne jest
w związ ku z tym po stu lo wa nie o za rzą dza nie kry zy sem to ruń skim przez in -
sty tu cje ekle zjal ne w Pol sce. 

Sta ro żyt na za sa da cu ius re gio eius re li gio wy prak ty ko wa na zo sta ła w die -
ce zjach i w za ko nach przez wie le wie ków, sta no wiąc jed no cze śnie o spe cy -
fi ce za rzą dza nia kry zy so we go w Ko ście le. Bi skup dzia ła ją cy w ra mach wła -
snej die ce zji i prze strze ga ją cy pra wa kar ne go oraz ka no nicz ne go nie mo że
zo stać zo bli go wa ny przez ni ko go do po dej mo wa nia okre ślo nych dzia łań ko -
mu ni ka cyj nych z me dia mi, z in ny mi die ce zja mi czy z oto cze niem. Nie -
zmier nie trud no jest więc zmie nić pro wa dzo ną przez kon kret ne go or dy na riu -
sza po li ty kę in for ma cyj ną. 

Ogra ni cze nie dru gie po le ga na wie lo wie ko wej ekle zjal nej tra dy cji wpro -
wa dza nia wła snych, nie za leż nych i cał kiem in nych niż w cri sis ma na ge ment
spo so bów roz wią zy wa nia sy tu acji kry zy so wych. Sa kra men tal ne wy zna wa -
nie win w kon fe sjo na le; mo dli twa, post i jał muż na, re ko lek cje za mknię te dla
oso by bo ry ka ją cej się z kry zy sem oso bi stym (wia ry lub z na ło giem); piel -
grzym ki wy na gra dza ją ce, ak ty umar twie nia i abs ty nen cji; wy zna nie nie pra -
wo ści bi sku po wi w przy pad ku księ ży lub prze ło żo ne mu w za ko nie w przy -
pad ku osób kon se kro wa nych, a na stęp nie po słusz ne pod da nie się je go
de cy zji – to wszyst ko spo so by za rzą dza nia kry zy sem we wnątrz Ko ścio ła,
pod kre śla ją ce god ność czło wie ka ja ko na czel ną za sa dę ekle zjal ne go za rzą -
dza nia kry zy so we go. 

Ko ściół wy pra co wał jed nak rów nież me to dy za po bie ga nia wy stą pie niu
róż ne go ro dza ju kry zy som, a więc wspo mnia ne już me to dy pro ak tyw ne.
Przy kła dem mo że tu być ka den cyj ność funk cji prze ora w za ko nach i po wrót
oso by koń czą cej ka den cję do tzw. sze re gu, ja ko zwy kły za kon nik. Świa do -
mość i prze wi dy wal ność spra wo wa nia funk cji kie row ni czych w spo sób
okre so wy po rząd ku je w przej rzy sty spo sób re gu ły ży cia za kon ne go i za bez -
pie cza lu dzi przed nie bez pie czeń stwem de pra wa cji wła dzą.

Rów nież in sty tu cja mi gra cji ka pła nów mię dzy pa ra fia mi jest wy pra co -
wa nym przez Ko ściół die ce zjal ny spo so bem ra dze nia so bie z wie lo ma pro -
ble ma mi dusz pa ster ski mi, ludz ki mi, or ga ni za cyj ny mi a na wet eko no micz ny -
mi. Ce lem ży cia wę drow ne go wi ka riu szy jest mię dzy in ny mi tro ska
Ko ścio ła o oży wia nie dusz pa ster stwa wier nych w moż li wie bo ga ty spo sób,
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ko rzy sta nie z ta len tów i do świad cze nia ka płań skie go a tak że ni we lo wa nie
ewen tu al nych bra ków umie jęt no ści za rząd czych czy oso bi stych dusz pa ste -
rzy zmia ną ob sa dy pa ra fii. 

Ko ściół w wy pra co wa nych od wie ków dzia ła niach trak tu je ja ko prio ry tet
do bro czło wie ka i bro ni na dziei na po pra wę, moż li wo ści prze mia ny i szu ka -
nie roz wią zań oraz me tod za rzą dza nia kry zy sem we wnątrz czło wie ka, któ ry
kry zys wy wo łał. Po naddwu ty siąc let nie do świad cze nie za rzą dza nia an ty kry -
zy so we go, uwzględ nia ją ce go ochro nę oso by przed udo wod nie niem win
i od su nię ciem jej od pia sto wa nia pu blicz nych czyn no ści na pe wien okres,
da wa nie szan sy na „ze bra nie się od no wa” (łac. re -col lec tio), ochro na wier -
nych przed zgor sze niem i ukry wa nie za rów no sa me go prze wi nie nia, jak i je -
go spraw cy przed pu blicz no ścią mia ło na ce lu ochro nę wia ry osób wąt pią -
cych czy prze ży wa ją cych kry zys ekle zjal ny, a tak że ochra nia ło oso bę
przed po mył ką w zbyt szyb kim zba da niu spra wy i przed ewen tu al ną krzyw -
dzą cą oce ną sy tu acji. 

Trze cim ogra ni cze niem jest dość po wszech na nie zna jo mość za sad cri sis
ma na ge ment w Ko ście le w Pol sce. Edu ka cja me dial na kle ry ków w se mi na -
riach jest przed mio tem fa kul ta tyw nym, a za ję cia z pu blic re la tions pro wa -
dzo ne są je dy nie w jed nym se mi na rium za kon nym (wy kła dy z te go za kre su
pro wa dzi o. Jan Ma ria Sze wek, fran cisz ka nin z Kra ko wa). Nie wie dza ta sta -
no wi ba rie rę do roz po wszech nie nia idei o ko rzy sta niu w kry zy sie z do stęp -
nej me to dy, tech nik i na rzę dzi cri sis ma na ge ment.

Czwar tym ogra ni cze niem w uży wa niu przez in sty tu cje ko ściel ne w Pol -
sce są pro ce sy spo łecz ne i po li tycz ne w kra ju. Pro blem mi gra cji mło dych lu -
dzi z Pol ski po wej ściu do Unii Eu ro pej skiej, szcze gól nie tych, któ rzy są
w wie ku osób naj czę ściej wstę pu ją cych do se mi na rium kan dy da tów, a więc
po ukoń cze niu li ceum i na pi sa niu ma tu ry, bądź po stu diach, to po waż ne wy -
zwa nie dla Ko ścio ła w Pol sce. Bez uwzględ nia nia te go zja wi ska spo łecz ne -
go nie moż li we jest jed nak rze tel ne za na li zo wa nie za gad nie nia spad ku po wo -
łań w Pol sce. 

Ko lej ne ogra ni cze nie, spe cy ficz ne dla Ko ścio ła w Pol sce i jed no cze śnie
wpły wa ją ce na moż li wość ko rzy sta nia w Ko ście le z osią gnięć i do świad czeń
cri sis ma na ge ment, do ty czy po dej ścia nie któ rych osób du chow nych do me -
diów i ro zu mie nia ich spe cy fi ki. Bi sku pi, któ rzy de cy du ją o pro wa dze niu
po li ty ki ko mu ni ka cyj nej w die ce zji, to oso by wy cho wa ne i wy kształ co ne
w sys te mie ko mu ni stycz nym, w któ rym me dia słu ży ły pro pa gan dzie re żi mu
i nie by ły na rzę dzia mi ko mu ni ka cji, lecz ma ni pu la cji. Po od zy ska niu nie -
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pod le gło ści przez Pol skę w ro ku 1989 me dia od zy ska ły wol ność i sta ły się
kry tycz ny mi re cen zen ta mi dzia łań Ko ścio ła. Obec na wśród czę ści osób du -
chow nych nie uf ność do me diów i do dzien ni ka rzy wy ni ka więc w ja kiejś
czę ści z do świad cze nia współ pra cy z me dia mi w cza sach ko mu ni stycz nych.
Me dia trak to wa ne są przez nie któ re oso by du chow ne ja ko ko lej ni cie mięż -
cy, za stęp cy daw ne go re żi mu, któ ry przez wie le lat na ka zy wał Ko ścio ło wi
co ma on ro bić, jak dzia łać, cze go nie ro ić. Obec nie, zda niem czę ści osób du -
chow nych, funk cję re cen zo wa nia dzia łań in sty tu cji ekle zjal nych prze ję li
dzien ni ka rze. Tak że czę sto po dej mo wa ne, ale nie uda ne pró by kształ to wa nia
współ pra cy z me dia mi i wy stę po wa nie błę dów po stro nie dzien ni ka rzy
(w warsz ta cie, w bra ku pro fe sjo na li zmu, w kry tycz nym re cen zo wa niu dzia -
łań in sty tu cji ekle zjal nych itp.) czy też brak przy go to wa nia do za rzą dza nia
re la cja mi z me dia mi w spo sób no wo cze sny, z uwzględ nie niem spe cy fi ki
współ cze snych na rzę dzi ko mu ni ko wa nia, to dość waż ne prze szko dy w po -
dej mo wa niu sku tecz nych dzia łań z za kre su cri sis ma na ge ment.

Wy mie nio ne ogra ni cze nia w spo sób po waż ny wpły wa ją na moż li wo ści
za sto so wa nia me to dy (jest nią ko mu ni ka cja, stąd licz ba po je dyn cza), tech nik
i na rzę dzi za rzą dza nia kry zy so we go w Ko ście le w Pol sce. Moż na wręcz
stwier dzić, że są one uży wa ne je dy nie frag men ta rycz nie, oka zyj nie i nie kon -
se kwent nie, a teo ria za rzą dza nia kry zy so we go nie jest po dej mo wa na i nie
jest prak ty ko wa na w die ce zjach w Pol sce w spo sób sys te ma tycz ny. Dwa
dość gło śne przy pad ki me dial nych sy tu acji kry zy so wych z ostat nich lat
w Ko ście le w Pol sce, do ty czą ce osób du chow nych, mo gą zo stać za kwa li fi -
ko wa ne ja ko pró by po dej mo wa nia dzia łań za rzą dza ją cych sy tu acja mi kry zy -
so wy mi w Ko ście le. 

Naj bar dziej pro fe sjo nal nie prze pro wa dzo nym dzia ła niem z za kre su cri sis
ma na ge ment by ły dzia ła nia pod ję te przez śro do wi sko „Wię zi” – w sy tu acji
kry zy so wej zwią za nej z „me dial ną lu stra cją” ks. Mi cha ła Czaj kow skie go
w ma ju 2006 ro ku i oskar że niem go o współ pra cę ze służ ba mi bez pie czeń -
stwa. Re dak to rzy pe rio dy ku pod ję li się w bar dzo szyb kim cza sie ogrom ne -
go wy sił ku prze ba da nia nie mal że w cią gu mie sią ca do ku men tów z In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej i opra co wa nia rze tel ne go oraz pro fe sjo nal ne go ra por tu
z ba dań, któ re go wy ni ki zo sta ły skon fron to wa ne za rów no z ks. Czaj kow -
skim, jak i oso ba mi wy stę pu ją cy mi w do ku men tach prze cho wy wa nych
w IPN. 

Dru gi przy kład pra wi dło wo za rzą dza nej sy tu acji, to wy da rze nie z mar ca
2007 ro ku i spra wa zwią za na z abp. Jó ze fem Mi cha li kiem, któ ra po ka za ła,
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że udzie le nie wy wia du na ży wo w TVP na tych miast po otrzy ma niu przez ar -
cy bi sku pa pię ciu li ni jek tek stu z akt IPN na swój te mat o re la cjach ze służ -
ba mi bez pie czeń stwa i po in for mo wa nie o tym spo łe czeń stwa oso bi ście,
szyb ko i przed ka me ra mi te le wi zyj ny mi spo wo do wa ło brak za in te re so wa nia
dzien ni ka rzy dal szym ana li zo wa niem te go za gad nie nia, dość krót kie
wzmian ki w me diach na ten te mat oraz do pro wa dze nie do szyb kie go roz wią -
za nia sy tu acji kry zy so wej. 

Cri sis ma na ge ment w Ko ście le w Pol sce, mi mo omó wio nych po wy żej
ogra ni czeń, jest waż nym na rzę dziem w in sty tu cjach ekle zjal nych. Za rzą dza -
nie kry zy so we jest Ko ścio ło wi w Pol sce po trzeb ne przede wszyst kim do te -
go, aby:

1) Prze ka zy wać oto cze niu praw dzi we in for ma cje o dzie ją cych się wy da -
rze niach, w miej sce zbyt da le ko idą cych uprosz czeń czę sto spo ty ka nych
w me diach, a na wet błę dów.

2) Zmie niać spo łecz ne na sta wie nie do Ko ścio ła, oba la jąc mi ty i pro stu jąc
fał szy we in for ma cje, któ re nie kie dy po ja wia ją się w środ kach spo łecz ne go
prze ka zu.

3) W atrak cyj ny dla me diów spo sób uka zy wać do bre i po zy tyw ne przed -
się wzię cia lu dzi Ko ścio ła oraz ko ściel nych in sty tu cji; dzia łań tych dzie je się
bar dzo wie le.

4) Pro mo wać styl kul tu ry i men tal no ści chrze ści jań skiej w miej sce ma ło
war to ścio wych sche ma tów post mo der ni stycz nej pop -kul tu ry, wy ko rzy sty -
wać dzia ła nia z za kre su za rzą dza nia kry zy so we go do edu ko wa nia oto cze nia
o rze czy wi sto ści ekle zjal nej. 

5) Zmie niać spo sób po strze ga nia Ko ścio ła, któ ry funk cjo nu je w pol skim
spo łe czeń stwie, nie ustan nie ku lep sze mu a w któ rych wie lu lu dzi tkwi, nie
zna jąc isto ty Ko ścio ła, spo so bu je go funk cjo no wa nia, po sia da jąc wie dzę
ekle zjal ną na po zio mie szko ły pod sta wo wej (naj czę ściej z dru giej kla sy). 

6) Do cie rać ze swo im prze sła niem, z new sem Ewan ge lii do jak naj więk -
szej gru py spo łe czeń stwa. 

7) Uspo ka jać emo cje spo łecz ne, ne ga tyw ne na sta wie nia pod sy ca ne przez
me dia an ty ko ściel ne, pro sto wać in for ma cje jaw nie fał szy we i wy pa cza ją ce
na ucza nie Ko ścio ła. 

8) Umac niać au to ry tet Ko ścio ła na ucza ją ce go w spra wach wia ry i mo ral -
no ści. 

9) Sta wać się pierw szym i rze tel nym źró dłem in for ma cji. 
10) An ty cy po wać kry zys, za po bie gać je go wy stą pie niu w Ko ście le. 
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Pro wa dzo ne pro fe sjo nal nie dzia ła nia ekle zjal ne go cri sis ma na ge ment
nie róż nią się od dzia łań z te go za kre su w in nych or ga ni za cjach. Dzia ła nia
prze ciw kry zy so we wy pra co wa ne przez Ko ściół w cią gu wie ków, a omó -
wio ne po wy żej, nie ko li do wa ły by w ża den spo sób z dzia ła nia mi z za kre su
za rzą dza nia kry zy so we go. Obie te me to dy pro wa dzą ku po zy tyw nym roz -
wią za niom; róż nią się przede wszyst kim za kre sem i za się giem od dzia ły -
wa nia. 

4. WNIO SKI

Żad na in sty tu cja nie chce roz wią zy wać swo ich we wnętrz nych pro ble -
mów przy uży ciu me diów i nie chce zma gać się z roz po wszech nia ny mi
przez nie in for ma cja mi o wy stę pu ją cych w or ga ni za cji trud no ściach. W mo -
men cie upu blicz nie nia in for ma cji o kry zy sie do cho dzi bo wiem do po wsta nia
dru gie go kry zy su – me dial ne go i po wsta je ko niecz ność pod ję cia współ pra -
cy z dzien ni ka rza mi, an ga żo wa nia cza su oraz środ ków ma te rial nych na za -
rzą dza nie ty mi re la cja mi (udo stęp nie nie ma te ria łów pra so wych, or ga ni za cja
kon fe ren cji pra so wej, pro wa dze nie biu ra pra so we go w go dzi nach do dat ko -
wych, pra ca szta bu kry zy so we go itp.), aby osta tecz nie do pro wa dzić do rze -
tel ne go, pro fe sjo nal ne go i sa tys fak cjo nu ją ce go prze ka zu in for ma cji. 

Ko ściół mo że jed no cze śnie pro wa dzić dwa ro dza je za rzą dza nia kry zy so -
we go – te spe cy ficz ne dla in sty tu cji ekle zjal nych oraz te z za rzą dza nia sy tu -
acja mi kry zy so wy mi za po mo cą PR. Do ty czy to zwłasz cza re la cji ze me dia -
mi, w któ rych in for ma cje, szcze gól nie ne ga tyw ne, są prze ka zy wa ne
w za trwa ża ją co szyb kim tem pie. 

Dą że nie do pro wa dze nia spój nej po li ty ki in for ma cyj nej, do stęp ność dla
me diów – udo stęp nie nie źró dła in for ma cji, pro fe sjo na lizm – speł nia nie po -
stu la tów do brej współ pra cy z dzien ni ka rza mi, pre cy zo wa nie ter mi no lo gicz -
ne w opi sy wa niu rze czy wi sto ści ekle zjal nej przez sa mych du chow nych,
wy strze ga nie się żar go nu ko ściel ne go, to naj waż niej sze po stu la ty w sto sun -
ku do róż nych in sty tu cji w Ko ście le, aby teo ria cri sis ma na ge ment mo gła
być prze ło żo na na prak ty kę ekle zjal ną i mieć w niej od po wied nie za sto so -
wa nie. 
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Mo ni ka Przy bysz 
Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go w War sza wie
In sty tut Edu ka cji Me dial nej i Dzien ni kar stwa

CRI SIS MA NA GE MENT IN THE CA THO LIC CHURCH IN PO LAND

S u m  m a  r y

The pur po se of this stu dy is to ap pro ach to the an swer of ba sic qu estions: what is the
re ason of using cri sis ma na ge ment in the Ca tho lic Church in Po land; whe ther it is
ap pro pria te and use full, how to adapt this to ol for the Church which has cre ated its
own, spe ci fic ways of cri sis ma na ge ment, which ha ve be en used for ages. 

Key words: pu blic re la tions, PR, cri sis ma na ge ment, Ca tho lic Church in Po land


