
SPOTKANIE 1A 

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. BUDZENIE POTRZEBY 

KOMUNIKOWANIA SIĘ – OD KOMUNIKACJI DO KOMUNII. 
Należy pamiętać, że w budowaniu relacji media mogą odgrywać jedynie rolę pośrednią. 

Pytania: 

1. W jaki sposób media dążą do zaistnienia aktu komunikacji? W jaki sposób mogą 

wpływać na komunikację międzyludzką? 

2. Od czego zależy jakość przekazu? 

Teksty do pracy 

KOMUNIKACJA 
Wszystkie istoty żywe porozumiewają się, czyli przesyłają komunikaty. Najdoskonalszym 

komunikatem, właściwym tylko dla ludzi, jest komunikat językowy. Aby między ludźmi zaistniał 

akt komunikacji językowej, muszą być spełnione następujące warunki: 

 osoba będąca nadawcą musi przekazać komunikat w formie mówionej lub pisanej, 

 komunikat musi dotrzeć do osoby, która go odbiera, czyli do odbiorcy, 

 między nadawcą a odbiorcą musi istnieć kontakt (bezpośredni lub pośredni), 

 komunikat dociera od nadawcy przez kanał komunikacyjny (powietrze, papier), 

 aby komunikat został zrozumiany, nadawca i odbiorca muszą posługiwać się tym samym 

kodem językowym (słownictwo, gramatyka), 

 ważnym elementem jest kontekst, czyli wspólny świat nadawcy i odbiorcy. 

 

Kontekst społeczny związany jest z interpretacją wypowiedzi w zależności od tego, kto z kim 

rozmawia. W tym kontekście uwzględnia się osoby i role społeczne, miejsce, w którym przebiega 

rozmowa, a także wzajemną kontrolę i akceptację. 

Kontekst kulturowy dotyczy wspólnych doświadczeń mówiących i piszących. Znajdują one 

odbicie w faktach językowych: przysłowiach, frazeologizmach, ale również w nawiązaniu do 

faktów kultury i życia społecznego. Kontekst kulturowy ułatwia odczytanie aluzji i metafor. 

BUDOWANIE WIĘZI 
Więzi między ludźmi są bardzo ważne. Powstają dzięki umiejętnemu porozumiewaniu się 

między sobą. Człowiek nie potrafi żyć samotnie, jest stworzony do życia we wspólnocie. 



Porozumiewanie się odgrywa bardzo ważną rolę w codziennym życiu – ułatwia je nam. Służy 

ono wymianie doświadczeń, poglądów, myśli. Jest narzędziem w nawiązywaniu znajomości, 

przyjaźni. Tylko umiejętne porozumiewanie zbliża do siebie ludzi. Niewłaściwie prowadzony 

dialog budzi negatywne emocje. Tak rodzi się konflikt. Umiejętność słuchania to ważna cecha, 

jaką powinien posiadać każdy z nas. Należy uważnie słuchać, co ma do powiedzenia nasz 

nadawca. 

Historia komunikacji międzyludzkiej, jak ją rozumie Kościół, jest czymś w rodzaju długiej 

podróży, wiodącej ludzkość „od budowy wieży Babel, wyrazu ludzkiej pychy, której upadek 

doprowadził do pomieszania języków i uniemożliwił wzajemne porozumiewanie się ludzi (por. 

Rdz 11, 1-9), aż po Pięćdziesiątnicę i dar języków, który pozwolił odbudować wzajemną 

komunikację, skupioną wokół Jezusa, dzięki działaniu Ducha Świętego”. W życiu, śmierci 

i zmartwychwstaniu Chrystusa „dialog między ludźmi znalazł swój najwyższy ideał 

i najdoskonalszy przykład w Bogu, który stał się człowiekiem i bratem”. 

WARUNKI DOBREGO PRZEKAZU 
Środki społecznego przekazu wywierają ogromny wpływ na wszystkie dziedziny życia. Służą do 

przekazu informacji, stworzenia komunikacji między nadawcą a odbiorcą. 

Proces komunikacji i intencja odgrywa najważniejszą rolę. KKK mówi: informacja przekazywana 

przez środki masowego przekazu pozostaje w służbie dobra wspólnego. Sobór Watykański II 

dekret INTER MIRIFICA: społeczeństwo ma prawo do informacji opartej na prawdzie, wolności, 

sprawiedliwości i solidarności. Zastosowanie tego prawa domaga się, by co do swego przedmiotu 

informacja była zawsze prawdziwa i pełna, przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości. Poza tym 

co do sposobu była godziwa i odpowiednia, przestrzegała zasad moralnych, słusznych praw 

godności człowieka, tak przy zbieraniu wiadomości, jak i przy ogłaszaniu ich. 

Przedmiot przekazu – musi być zgodny z normą etyczną ( np. zakaz pornografii); 

Okoliczności przekazu – kto, co , gdzie, kiedy, jakimi środkami; 

Cel – celem zawsze musi by dobro i prawda, nigdy zaś kariera, pieniądze czy popularność; 

 na każdym etapie powstawania, od zbierania materiałów, poprzez konstrukcję, aż po 

wykorzystanie, przekaz musi być związany z prawdą; 

 wiarygodny i rzetelny; 

 oparty na pewnych źródłach; 

 wyrażony w konkretnym gatunku dziennikarskim; 

 obiektywny - warunek przekazania prawdy, dobra i piękna w przekazie; 

Zbieranie informacji musi się odbywać z poszanowaniem sprawiedliwości jednostek i grup 

społecznych, a selekcja ze względu na znaczenie oraz ich konsekwencje (ważne, dotyczące 

zdrowia, życia, oraz niezbędne, by zrozumieć istotne problemy, np. pokój, sprawiedliwość). 

 

 



KOMENTARZ 
Nie jesteśmy w stanie wyłapać wszystkich niepożądanych informacji. Pozostaje zdać się na opinię 

innych osób, które przyjęły pewne treści lub z nimi się zetknęły. Tu powstaje problem zaufania do 

osób i instytucji, które przestrzegają przed pewnymi problemami. Przykładem tego był, tak 

wyśmiewany przez ostatnie dziesięciolecia, indeks i cenzura kościelna. Instytucja ta powstała 

przede wszystkim, by uchronić ludzi. Nie jest tak, że po przeczytaniu ksiąg zakazanych coś się od 

razu niedobrego zacznie w człowieku dziać. Było to raczej pokazanie literatury, której lektura 

może zaprowadzić do duchowego zaburzenia. One nie zniszczą od razu wiary. Człowiek szukający 

wiary będzie umiał dojść do błędów, jakie zawarte są w danej publikacji i ją w pewnym momencie 

odrzucić. Indeks był swego rodzaju drogą „na skróty”. Pokazaniem, że stratą czasu jest czytanie tej 

czy innej pozycji. Jeśli ktoś wierzy Kościołowi i jego urzędowi nauczycielskiemu, może mu zaufać 

i nie wchodzić na ten grunt, na którym nie ma czego szukać. Ponieważ dziś nie ma cenzury i nie 

jesteśmy w stanie rozeznać, jakie pozycje są warte uwagi, możemy wyłowić je na podstawie 

rozpoznania wydawnictw, autorów itd. Jeśli wiem, że jakaś oficyna wydaje książki sprzeczne 

z duchem Kościoła, nie należy zajmować się tytułami przez nią wydanymi. Wśród prasy także już 

możemy się orientować, jaką proweniencję mają poszczególne tytuły. Gorzej jest z radiem 

i telewizją. Program katolicki może sąsiadować z innym, który nie będzie niósł z sobą żadnych 

wartości. Należy rozpoznawać, kim jest nadawca, myśleć korzystając z mediów, nie poddawać się 

bezkrytycznie wszystkiemu, co jest nam podawane, wybierać z głową, sercem i zgodnie z prawdą. 


