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Jednoczqca moc slowa, poprzez ktore i dla ktorego rodzi si% wspolnota tworcow i odbiorcow\ nabiera nowych wymiar6w\ gdy natchniona zostaje zjednoczeniem z Chrystusem. Wowczas jednoczqca sila slowa staje si% zaczynem swoistej communio.
KoSciol potrzebuje slowa, kt6re zdolne b^dzie przekazywad
slowo Boze i jednoczesnie b^dzie slowem ludzkim...
Jan Pawel II, Monachium 19 X I 1980

D zieje prasy katolickiej, tkwkjce korzeniami u schylku ubieglego stulecia, stanowi^ jeden z istotnych nurtow ewangelizacyjnej obecnosci Kosciola
w historii. Slow o drukowane, periodycznie docierajsce do czytelnikow, czesto stalych - zwi^zanych z okreslonym tytulem czy srodowiskiem - spelnialo
i spelnia nieustannie wielorakie funkeje apostolskie. Najprzod stanowi rodzaj swiadectwa samego dziennikarza, publicysty oraz osob zaangazowanych
w powstawanie periodyku. Nastepnie odgrywa ono funkeje katechizuj^cs w
stosunku do czytelnika, traktowanego jako jednostka, a zarazem jako czlonek wspolnoty wierz^cych. O ba te wymiary - indywidualny i wspolnotowy okreslajs rozne punkty odniesienia dla dziennikarskiej wypowiedzi naznaczonej religijnym przeslaniem. Pomnozenie wiary, jej ksztalt i dynamizm to
bezsprzecznie owoce pracy dziennikarskiej i komplementarnego wobec niej
apostolatu czytelnictwa (dzis, niestety, jakby zapomnianego i bed^cego w
odwrocie, przegrywaj^cego z formami apostolatu liturgicznego, czy tez nowymi srodkami przekazu). W reszcie dziennikarska posluga weryfikuje sie
takze w wymiarze spolecznym jako przekaz informacji, czynnik ksztaltowania opinii publicznej, okazja do poglebienia wiedzy i refleksji nad wydarzeniem wiary we wspolczesnym Swiecie. Nie spos 6 b tez przynajmniej haslowo
nie wskazac za Janem Pawlem II na teologiczny sens dziennikarskiej poslugi, jako formy „wznoszenia sie z chrystologicznego i eklezjologicznego wymiaru na wymiar zbawczy, soteriologiczny” 1.

1
Por. J a n P a w e i I I , Wymiar spoleczny jest racjq nowoczesnego dziennikarstwa (D o
dziennikarzy, 27 I 1984), „L ’Osservatore Romano” 6(1985), nr 1-2, s. 9.
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Z a pontyfikatu Leona X III, zwanego nie bez powodu Papiezem prasy,
nast^pil przelom w nieufnym stosunku do prasy wykorzystywanej przez sro
dowiska niechetne Kosciolowi do otwartej z nim walki. Kosciol dostrzegl i
nauczyl sie wykorzystywac dla swoich potrzeb ewangelizacyj nych wielonakladow^ prase, wprowadzaj^c w miejsce zlej dobr^. Z tej inspiracji zacz^ty
powstawac nowe zgromadzenia zakonne, czyni^ce z apostolatu prasy swoj
cel specyficzny i dostosowuj^ce dori sw$ duchowosc i prawodawstwo. Stare
instytuty zycia konsekrowanego szybko zasymilowaly nowoczesne srodki
wyrazu, a casus obecnosci jezuitow w Radiu Watykariskim i w wielu periodykach koscielnych stanowi fakt symptomatyczny dla przeobrazeri, jakie si?
w tej dziedzinie dokonaly w lonie Kosciola w X X wieku.
„N ow e am bony", z ktorych skuteczniej i szerzej, za pomoc^ drukowanego slowa, gloszono Ewangelie i jej konkretne formy aktualizacji w historii,
potrzebowaly calej rzeszy nowych specjalistow, sposrod ktorych najbardziej
uprzywilejowan^ grupe stanowili i stanowi^ dziennikarze. Styl ich pracy, zaangazowanie w zycie Kosciola z jednej strony, a w profesjonaln^ dzialalnosc
- z drugiej, okreslony zostal typowymi sprawnosciami, wlasciwymi dla poszczegolnych rodzajow periodykow. Od wymagaj^cego nieomal calkowitego
zyciowego poswiecenia dziennikarstwa prasy codziennej - po wywazone i
granicz^ce z akademickimi wymaganiami prace publicystyczne, zamieszczane w miesiecznikach czy kwartalnikach. C ala gama zaangazowan i form wypowiedzi dziennikarskiej ubogacona nie tylko kompetencjg zawodow^, ale
zarazem, form acji religijn^, czyni<jc4 z drukowanego slowa swiadectwo wia
ry, a z dziennikarzy - nowych apostolow. Nic wiec dziwnego, ze to wlasnie
sposrod nich - ludzi stoj^cych tak blisko konkretu zycia Kosciola i spole
czeristwa - wywodzi sie wielu mezow stanu, licz^cych sie krytykow i uznanych autorytetow w sprawach ksztaltowania opinii publicznej. Styl zycia i
pracy sam przez sie zdaje sie ich predestynowac do zajmowania takiej wlas
nie pozycji.
D latego tez KoSciol szczegoln^ trosk^ otacza te grupe zawodow^. Specjalistyczne duszpasterstwo i zywe zwi^zki ze strukturami koscielnymi towarzysz^ rozwojowi dziennikarstwa katolickiego. Stosunkowo wczesnie, bo juz
w 1927 r., dochodzi do zjednoczenia roznych organizacji dziennikarzy katolickich dzialaj^cych w roznych krajach w Miedzynarodow^ Unie Prasy Katolickiej (U C IP ). Jej historia, owocuj^ca ustawicznymi wewnetrznymi przeobrazeniami podejmowanymi w celu sprostania nowym wyzwaniom czasow,
to swiadectwo odpowiedzialnej troski za slowo i zawodow^ godnosc srodo
wiska dziennikarskiego. Nie sposob bowiem przecenic funkcji, jakie dziennikarstwo katolickie spelnilo w posludze misyjnej, a zarazem spolecznej np.
w krajach A m eryki Laciriskiej. Czesto to wlasnie dziennikarstwo radiowe,
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skojarzone z p ra si, pozwalalo uczyc czytac tych, ktorych nie stac bylo na
szkol^. T$ tez d ro g i przekazywane byly i
nadal rudymenty wiedzy o
postawach obywatelskich. Dzialania zas tego rodzaju nie bylyby mozliwe
bez inicjatyw podejmowanych dzi^ki wspolpracy mi^dzynarodowej srodowisk dziennikarskich.
W Polsce przed II w o jn i swiatow^ powolano do zycia K ato lick i A gencje
Prasow i (1927), kierowan^ przez wielce zasluzonego na polu dziennikarstwa
katolickiego ks. Zygm unta Kaczyriskiego, spadkobiercQ tradycji wielkiego
ks. Ignacego Klopotowskiego. Popularna K A P sluzyla serwisem informacyjnym gromadzonym w miar^ skromnych srodk 6w , jakimi dysponowala. Niemniej byla to inicjatywa wyrazaj^ca wyczucie ducha czas 6 w i zyskuj^ca
wsparcie ze strony Episkopatu, ktory w 1928 r. powolat Kom isje Prasow i
Episkopatu Polski, b^d^ci poprzedniczki obecnie dzialaj^cej Komisji Epis
kopatu do Spraw Srodkow Spolecznego Przekazu. Dzis stanowi ona organ
Episkopatu zajmuj^cy si^ m.in. wspolpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami Kosciola powszechnego, takze w dziedzinie prasy i dziennikarstwa ka
tolickiego. W iod^ci rolQ pelni w tym zakresie Papieska Rada Spolecznego
Przekazu, pracujyca w oparciu o doktryne Kosciola wyrazony w takich podstawowych dla sprawy dokumentach, jak encyklika Piusa XII Miranda prorsus (8 IX 1957 r.), dekret Soboru Watykariskiego II Inter mirifica (4 XII
1963 r.), instrukcja Communio et progressio (23 V 1971 r.) oraz wydana
ostatnio adhortacja Jana Pawla II Aetatis novae (19 III 1992 r.). Szczegolnie
owocny w interpretacje wspomnianych dokumentow Urz^du Nauczycielskiego Kosciola jest pontyfikat Jana Pawla II, obfitujgcy w nowe tresci wyrazane z okazji obchodzonego corocznie Dnia Srodkow Spolecznego Przekazu
lub audiencji udzielanych pracownikom prasy, radia i telewizji2.
Nowy impuls do podejmowania dzialari na polu dziennikarstwa katolic
kiego w Polsce daly prace przygotowawcze do II Plenarnego Synodu, w
ramach ktorego powolano specjalni K om isji do Spraw Srodkow Spoleczne
go Przekazu. W wypracowanym przez ni$ dokumencie roboczym stwierdza
siQ m.in.: „Dziennikarzy oraz innych tworcow zachQca siQ do tworzenia wlas
nych katolickich stowarzyszeri zawodowych. O toczyc ich przy tym nalezy
szczeg61ni opieky duszpasterski przez organizowanie dla nich duszpasterstwa” 3.
K on kretni form s odpowiedzi na to wezwanie, a zarazem jedny z inicja
tyw w ramach przygotowari do czwartej pielgrzymki Jana Pawla II do Polski
bylo podjQcie prac nad powolaniem do zycia Katolickiego Stowarzyszenia
Dziennikarzy.

2 Por. na ten temat: O Srodkach komunikacji spolecznej, oprac. J. Goral, Warszawa 1989.
3 II Polski Synod Plenarny. Teksty robocze , Poznan-Warszawa 1991, s. 135.
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Powolane do zycia we wrzesniu 1991 r., a zarejestrowane w listopadzie
tegoz roku Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy od chwili swego powstania znalazlo sis pod obstrzalem bardziej lub mniej zyczliwej krytyki. W^tpliwosci „zyczliw ych” budzil kazdy element nazwy nowej organizacji. W polemikach po oficjalnym komunikacie prasowym pytano, dlaczego wlasnie „katolickie” , skoro przezywam y okres demokratycznego otwarcia, nawolujemy
do tolerancji i poszanowania odmiennych stanowisk, staramy sis zacierac
roznice, a od minionych uprzedzeri oddzielamy sis „grub? kresk?” .
Inni kwestionowali w rscz sam? kategoris ^stowarzyszenia” . Czyz nie lepiej bylo - jak mowili - pow olac np. sekcjs dziennikarzy katolickich przy
dzialaj?cym ju z Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich? Racji po temu moz
na by podac wiele, jak chocby ta, by nie dzielic, a tym bardziej nie antagonizowac srodowiska.
I wreszcie pytano: dlaczego tylko „dziennikarzy” ? oraz - czy tylko dzien
nikarzy prasowych?
W zadziwiaj?cy sposob polemiki te odzwierciedlaly dyskusje toczone
uprzednio w grupie roboczej, ktor? dnia 24 V I 1991 r. powolal bp Adam
Lepa - przewodnicz?cy Komisji Episkopatu Polski do Spraw Srodkow Spo
lecznego Przekazu. O kazj? po temu stalo sis kolejne spotkanie Kolegium
Redaktor 6 w Naczelnych Prasy K atolickiej, ktore zbieralo sis od kilku lat,
najpierw z inicjatywy Biura Prasowego Episkopatu, a nastspnie Komisji
Episkopatu. Nie ukonstytuowalo sis ono jako odrsbna organizacja i zawsze
stanowilo rodzaj plaszczyzny wymiany informacji i doswiadczeri dla odradzaj?cej sis w latach osiemdziesi?tych prasy katolickiej. D o aktywnych kierownik 6 w prac Kolegium nalezeli m.in.: ks. pralat A lo jz y Orszulik, ks. Ireneusz Skubis - redaktor naczelny „N iedzieli” , o. Tadeusz Pronobis SJ, wieloletni zasluzony dzialacz na polu mediow masowych w Kosciele polskim.
D uze zaslugi w ukierunkowywaniu prac Kolegium polozyl m.in. red. Slawomir Siwek, ktory wykorzystuj?c status tej quasi-organizacji dziennikarzy ka
tolickich zapocz?tkowal wspolpracs ze stowarzyszeniami dziennikarskimi za
granic?. D o najbardziej spektakularnych wydarzeri w ramach tej wspolpracy
zaliczyc nalezy bez w?tpienia aktywny udzial delegacji polskiej w roboczym
spotkaniu dziennikarzy katolickich z krajow Europy Wschodniej w Opatiji
w 1986 r. W tym tez okresie wlasnie Polsks wybrano jako miejsce narad
Komitetu Organizacyjnego U C IP-u (M isdzynarodowej Unii Prasy Katolic
kiej) przygotowuj?cego X V Z jazd tej organizacji. Przypomnijmy, ze obrady
toczyly sis w Czsstochowie w obecnosci bpa Stanislawa N owaka i bpa Adama Lepy. K to wie, czy podnoszona wowczas kwestia zaciesniania wspolpra
cy nie zainspirowala obecnych na spotkaniu przedstawicieli polskich koscielnych mediow masowych do formalnego zorganizowania sis, a nastspnie
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uzyskania czlonkostwa w takich organizacjach, jak chocby wspomniana juz
U C IP .
W sklad grupy roboczej, powolanej przez bpa L eps, weszli redaktorzy:
Maciej ts to w s k i - przewodniczscy, ks. Ireneusz Skubis, ks. Antoni Poniriski, Piotr Nitecki, Karol Klauza. Zgodnie z planem prace przygotowawcze,
polegajsce na opracowaniu projektu Statutu i Deklaracji ideowej, zakoriczono resp. w Warszawie i w Lublinie przed pierwszym spotkaniem roboczym,
ktore mialo miejsce w Czsstochowie 20 V II 1991 r. Przedyskutowano na
nim oba dokumenty oraz przyjsto tryb dalszego prowadzenia inicjatywy.
Postanowiono m.in. odbyc kolejne, robocze spotkanie dyskusyjne, zanim
nastspi oficjalne przyjseie tekstu wspomnianych dokumentow przez grups
zalozycielsks, do ktore j postanowiono zaprosic wszystkie redakcje czasopism koscielnych, dzialajscych w Polsce. Zgodnie z tym planem, zebrano
sis ponownie w dniu 23 V III w Czsstochowie w celu ostatecznego wprowadzenia poprawek do dokumentow zatozycielskich. Zw rocono sis do przewodniczscego Komisji Episkopatu do Spraw Srodkow Spotecznego Przekazu
o rozestanie zaproszeri na spotkanie zalozycielskie.
Spotkanie to zwotano do Czsstochowy na dzieri 7 wrzesnia i uczestniczyto w nim 27 redaktorow reprezentujscych wiskszosc pism posiadajscych asystentow koscielnych. Po burzliwych dyskusjach przyjsto ostatecznie Statut i
D eklaracji, a celem dalszego prowadzenia prac legislacyjnych wyloniono
Komitet Zalozycielski w sktadzie: M. ts to w s k i, ks. I. Skubis, K. Klauza.
Zadaniem Komitetu byto doprowadzenie do prawnej rejestracji K S D oraz
uzyskania od wladz koscielnych statusu stowarzyszenia katolickiego.
Prawns rejestracji Stowarzyszenie uzyskato 20 X I 1991 r., co stworzyto
podstawy do odbycia pierwszego walnego zebrania cztonkow zatozycieli ce
lem wytonienia wtadz Stowarzyszenia. Zebranie to odbylo sis 20 grudnia w
Czsstochow ie, w siedzibie redakcji tygodnika „N iedziela,\ W yloniono wow
czas Zarzgd w skladzie: M . tsto w sk i - prezes, ks. I. Skubis, K. Klauza,
Tadeusz Karolak - wiceprezesi, Dariusz Sobkowicz - sekretarz, T . Karolak
- skarbnik, P. Nitecki, Cezary Gaw rys, A . Poniriski, Piotr Kaluzyriski, J.
Klechta - czlonkowie. Jednym z istotnych zadari tego Zarzsdu bsdzie do
prowadzenie do zwolania drugiej czssci walnego zjazdu, tym razem juz
czlonk 6 w Stowarzyszenia, ktorzy uzyskajs czlonkostwo w wyniku pozytyw
nej decyzji Zarzsdu.
Nie jest to jedyne zadanie dla rodzscej sis do zycia organizacji dzienni
karzy katolickich w Polsce. Zgodnie z brzmieniem Statutu i Deklaracji jest
ona otwarta dla wszystkich zawodowo zwiszanych z dziennikarstwem, identyfikujscych sis z systemem wartosci, jaki legl u podstaw obu wspomnianych
dokumentow. Ss to zas wartosci ogolnoludzkie i chrzescijariskie zarazem,
a zasadzajs sis na „prymacie osoby w zyciu spolecznym ” ro^umianym jako
„podporzsdkowanie sis prawdzie, a nie jej dowolne stanowienie". W kon-
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sekwencji oznacza to m.in.: „ochronQ zycia i nadprzyrodzonej godnosci kaz*
dej osoby ludzkiej, tak jak ten postulat form uluje KoSciol, udzial w zyciu
publicznym, w ksztaltowaniu opinii publicznej, w jednakowym dostQpie do
informacji” oraz „opowiadanie sis za stanowieniem praw uwzglsdniajecych
nalezyte miejsce kultury chrzesci j ariskie j w zyciu indywidualnym i spolecznym Polak 6 w ” .
Z a podstawowe cele Stowarzyszenia uznaje si$:
- skupianie dziennikarzy ozywionych wspolne troske o chrzescijariske posta*
wq wobec prawdy.
- czynny udzial w ewangelizacyjnej misji K osciola,
- troska o zachowanie w pracy dziennikarskiej zasad etyki katolickiej,
- stale pogl^bianie formacji duchowej i umiej^tnosci zawodowych.
W Statucie wyliczone tez zostaly formy dzialania Stowarzyszenia, pozwa*
lajece mu skutecznie wspoldzialac z innymi instytucjami i organizacjami w
urzeczywistnianiu celow sluz^cych rozwojowi grupy zawodowej, dla ktorej
po czQsci pelni ono takze funkcjs brakujecego zwiezku zawodowego.
O
znaczeniu tej formy wspoldzialania dziennikarzy katolickich w Polsce
powiedzial Prymas Polski, Kardynal Jozef G lem p, podczas audiencji prywatnej udzielonej Zarz^dowi w dniu 6 III 1992 r. W skazal nie tylko na rang§
swiadectwa, niekiedy wym agajecego szczegolnej odwagi przeciwstawienia
si$ opinii publicznej, ale takze i na rolQ, jak e srodowisko dziennikarzy kato
lickich ma do spelnienia w pracach synodu ogolnopolskiego, pragn^cego
przeobrazic od wewn^trz struktury K osciola dla sprostania zadaniu nowej
ewangelizacji.
O PELN Y SENS DZIEN N IKARSKIEJ OBECNO$CI
Budowanie struktur organizacyjnych jest zawsze zadaniem pochlaniajQcym wiele energii i uwagi. M im o to nie moze bez reszty wypelnic pierwszych
krok 6 w rodzecej si$ do zycia struktury. Zw laszcza bowiem w poczetkach
musi jej towarzyszyc gl^bokie przekonanie i zywa swiadomosc celu, dla kt6rego podj^to trud budowania. W tym przypadku mamy do czynienia z dziedzine szczegolnie wrazliwe na w iezece moc prawdy, skoro s l o w o uczyniono tu glownym tworzywem ludzkiej pracy.
Dziennikarstwo jest zawodem , prace w ypelniajece ludzki czas tworzenia.
K azdy, kto wybiera t$ drogs, wst^puje na sciezkQ szczegolnie odpowiedzialnego swiadectwa i zarazem troski o innych. Dziennikarstwo bowiem to powolanie spoleczne - nie moze istniec bez czytelnikow. Z gruntu spoleczne
rodzi si$ takze w spolecznosci ludzkiej i choc jest w zalozeniach jedynie
srodkiem (medium) - to w rzeczywistosci staje siQ strong, samym przekazem , autorytetem i racje formowania swiadomosci, wiedzy, doznari i refleksji calych grup spolecznych. „W e wspolczesnym swiecie glownym czynni-
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kiem ksztaltuj^cym opinie publiczn$ s$ rdznorodne srodki spolecznego prze
kazu: prasa, kino, radio i telewizja. D latego na wszystkich, kt 6 rzy sie nimi
posluguj^ b$d2 je inspiruj$, spoczywa ogromna odpowiedzialnoSc. Srodki
te bowiem winny sluzyd czlow iekow i, a wiQC prawdzie i dobru - najistotniejszym i niezbywalnym wartosciom ludzkim. [...] W zaangazowaniu tym winni
wyr 6zniac sie chrzescijanie, swiadomi tego, ze wnosz^c wklad w ksztaltowanie opinii publicznej popieraj^cej sprawiedliwosc, pok 6j, braterstwo i warto
sci religijne i moraine, przyczyniaj^ sie w niemalym stopniu do rozszerzania
Kr<51estwa B ozego. [...] W iara chrzescijariska i nauka Kosciola s$ bowiem
swiatlem i sil^ dla ludzi na ich dziejowej drodze wlasnie dlatego, ze ich
fundamentem jest Chrystus - droga, prawda i zycie”4.
Zwi^zek dziennikarskiego poslugiwania ze slowem , a t$ drog$ z prawdy,
stanowi plaszczyzne urzeczywistniania wydarzenia Chrystusa w dziejach.
T en , ktory jest Alf^ i Omeg$ dziejow, ktory nadaje sens historii czlow ieka,
pozwala sie poznac blizej wybranym do poslugi slowa - tym, ktorzy ludzkim
slowem staraj^ sie utorowac droge Slowu Przedwiecznemu wkraczaj^cemu
w kazdym pokoleniu w sam srodek zycia - jako jego zrddlo i moc. Moc$
tego poznania widz^ oni lepiej i dalej, s$ w szczeg61ny sposob uczestnikami
prorockiej misji Slowa nios^cego nadzieje na pelnie zwyciestwa prawdy, do
bra i sprawiedliwosci. Praca dziennikarza „m oze umyslom i sercom otwierac
horyzonty, pobudzac jednostki i spoleczeristwa do d^zenia ku tym celom,
ktore decyduj^ o lepszej jakosci zycia. I l l ] Powolanie dziennikarza czerpie
z zasobow tego, co nazwalbym mianem «psychologii pozytywnej». Ustawiczny kontakt z rozlicznymi zjawiskami, kt 6 re stanowi^ osnowe zapisu wydarzeri, nie moze nie pozostawic miejsca dla sympatii do tego, co pozytywne,
nawet jesli sie dzieje w ukryciu”5.
Jednocz^ca moc slowa, poprzez kt 6 re i dla ktorego rodzi sie wspolnota
twdrcow i odbiorcdw, nabiera nowych wymiarow, gdy natehniona zostaje
zjednoczeniem z Chrystusem. W 6wczas jednocz^ca sila slowa staje sie zaczynem swoistej communio - zrodzonej z communicatio fidei. Tak$ zas
wspolnote zwyklismy ju z okreslac mianem Kosciola. Przywolac tu wypada
Pawl owe stwierdzenie, „fides ex auditu” (R z 10, 17), jako podstawe dla
eklezjotworczego aspektu poslugi dziennikarskiej, ktor^ slusznie traktowac
mozna jako przedluzenie sygnalizowanego wczesniej aspektu chrystologicznego. O ba one posiadajg swe historiozbawcze ukierunkowanie. Sluzyc pra
wdzie w kazdej jej postaci, odslaniamy Prawde, „przez ktorg mamy szanse
bye sami zbawieni” (por. J 10, 9) i innym stworzyc okolicznosci sprzyjaj^ce
zbawieniu. O w a soteriologiczna plaszczyzna, scisle zwi^zana z eklezjologicz-

4 J a n P a we I I I , Orqdzie na Swiatowy Dzien Srodkdw Spolecznego Przekazu (24 I
1986), „L ’Osservatore Romano” 7(1986) nr 1, s. 28.
5 Por. J a n P a w e l I I , Wymiar spoleczny , dz. cyt.
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n^, daje siQ przelozyc na szereg funkcji pastoralnych. W skazm y wi^c na
katechetyczny, misyjny, a po cz^sci i liturgiczny aspekt dziennikarskiej poslugi. Kosciol bowiem wypracowat juz takie formy oddawania Bogu czci, w
ktorych integralny czQsci^ stala si^ posluga dziennikarzy. Z a najbardziej
spektakularne formy takie j Iiturgii uznac nalezy transmisje uznane za realny
sposob uczestnictwa ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami - jak chocby
udzial w owocach laski czy odpustdw.
O bok wymienionych aspektow poslugi dziennikarskiej osobny wartosc
stanowi udzial w budowaniu kultury opartej na fundamentalnych wartos
ciach prawdy, dobra i sprawiedliwosci. Na tym poziomie tworzone s$ podstawy humanistycznego znaczenia kazdego rodzaju dziennikarstwa. T 4 dziedzin$ w sposob bardziej konkretny zajm uje siQ katolicka nauka spoleczna
oraz etyka szczegolowa, wypracowuj yea zasady deontologii zawodowej.
Czyni zas to przy wykorzystaniu osiygniQC m.in. nauk socjologicznych. W
ten sposob szeroki wachlarz zagadnieri koncentrujycych sie w okol powolania dziennikarskiego jawi siQ ja k o przedmiot interdyscyplinarnego zainteresowania. Zanim jednak na gruncie nauk koscielnych dojdzie do bardziej
wnikliwego studium tych zagadnieri, warto dostrzec szans^, jaky w tym zakresie stwarza powolanie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, ktore
wpisalo w katalog swych celow „stale pogl^bianie formacji duchowej i umiejQtnosci zawodowych” . Przy pelnej swiadomosci aktualnosci stwierdzenia
„Inter arma silent musae” (wszak toczona jest batalia o primum vivere) nie
nalezy trade z pola widzenia rozlegtych perspektyw zjawiska, jakiemu na
imis „dziennikarstwo katolickie” .

