
SPOTKANIE 5 

TWORZENIE REDAKCJI MERYTORYCZNEJ I TECHNICZNEJ, 

BUDOWANIE SIECI INFORMATORÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW. 

Celem spotkania jest prezentacja konkretnych rozwiązań, które na poziomie diecezji 

pozwalają realizować zadania Diakonii Komunikowania Społecznego. 

Początki diakonii są bardzo różne w różnych miejscach, ale zasadniczo o diakonii możemy 

zacząć mówić wtedy, gdy kończy się z przypadkowością działań, a zaczyna celowo 

organizować pracę. Diakonie gromadzą się wokół dzieł komunikowania społecznego – stron 

internetowych, biuletynów, audycji radiowych itp. Jeśli tymi wszystkimi sprawami zajmuje 

się jedna osoba, to możemy mówić o tym, że wypełnia ona zadania DKS.  

Żeby praca diakonii w ogóle była możliwa, trzeba rozwiązać problem środków technicznych 

(trzeba stworzyć blog czy serwis na jakimś serwerze, trzeba dysponować programem do 

składania biuletynów i odpowiednimi umiejętnościami, nawiązać współpracę z drukarnią itp.) 

i finansowania dzieła. W ten sposób tworzy się bazę dla pracy dziennikarzy, którzy 

bezpośrednio zajmują się pozostałymi zadaniami. Z natury rzeczy są to zadania dla zespołu 

ludzi obdarzonych różnymi umiejętnościami. 

Warto pamiętać, że jeżeli chcemy związać się z mediami, mamy do wyboru wiele zajęć 

związanych ze środkami masowego przekazu. Diakonia Komunikowania Społecznego to 

ogromna szansa dla bardzo wielu osób, utalentowanych w różnych dziedzinach. 

Ci, którzy są ciekawi świata, cierpliwi i pełni zaangażowania, z pewnością sprawdzą się jako 

researcherzy. Ich zadaniem jest wyszukiwanie informacji, newsów. Dla większych gazet czy 

programów telewizyjnych pracuje cała rzesza takich osób. Jeżeli natomiast łatwo przychodzi 

nam posługiwanie się słowem, jesteśmy kreatywni i samodzielni, możemy zostać 

copywriterem, który zajmuje się m.in. wymyślaniem tekstów reklamowych. Osoby z darem 

przekonywania, otwartością na ludzi i dobrą organizacją odnajdą się w agencjach public 

relations. Na tych, którzy lubią wyzwania, czeka zajęcie np. rzecznika prasowego. Jeśli 

komuś nieobce są sprawy technologii, komputerów, obsługi sprzętu, także dla niego znajdzie 

się miejsce. 

ZASADY PRACY 

Diakonia diecezjalna powinna dążyć do tego, aby pracować według zasad profesjonalnych 

redakcji, unikając oczywiście wszelkich działań niszczących godność człowieka, wyłącznie 

dla zysku czy poklasku środowiska. W czasie tego spotkania zajmiemy się omówieniem 

ogólnych zasad organizacji pracy, a relacje między diakonią centralną czy diakoniami 

diecezjalnymi, rejonowymi i parafialnymi zostaną omówione w spotkaniu 9. 

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że praca w redakcji/diakonii nie ogranicza się tylko do 

wykonywania bezpośrednich zadań w „biurze redakcyjnym”. Ludzie i układy między nimi 

wpływają na powstawanie twórczej atmosfery i budzą poczucie uczestniczenia w czymś 

wyjątkowym.  Zawsze zaczyna się od pomysłu i określenia zadań: czym chcą się zajmować, jakie 



są ich zadania. Już na samym początku warto mieć wizję całości, choć nie zawsze trzeba od razu 

dzielić funkcje w redakcji. 

Praca w redakcji powinna kształcić przedsiębiorczość, wzmacniać kreatywność, wyrabiać 

komunikatywność, poszerzać horyzonty. Jako dziennikarze uczymy się słuchać, kształcimy 

roztropne mówienie, mobilizujemy do wciągającego i poprawnego zadawania pytań, ćwiczymy 

się w prowadzeniu rozmów telefonicznych i w asertywności dziennikarskiej. 

W diakonii/redakcji należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za całość prac. Nie oznacza to 

oczywiście konieczności nadmiernego formalizowania relacji, ale zawsze w końcu pojawiają się 

sytuacje, które wymagają podjęcia decyzji pomimo różnorodności zdań. W licznych zespołach 

można oddzielać te odpowiedzialności: odpowiedzialny za diakonię odpowiada za całość działań 

i wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem diakonii, natomiast poszczególne osoby 

odpowiadają za planowe wychodzenie biuletynu czy redagowanie strony internetowej, reklamę, 

druk, kolportaż, przygotowywanie audycji radiowych itp. 

Jasny podział zadań i kompetencji sprzyja dobrej pracy i dobrym relacjom. Redaktor naczelny 

poszczególnych dzieł powinien mieć wizję całości, umiejętnie określać tematy i przydzielać 

zadania.  

PODZIAŁ ZADAŃ DZIENNIKARSKICH 
Jeżeli określamy, że zadaniem diakonii jest prezentowanie życia Ruchu Światło-Życie, budzenie 

świadomości przynależności do środowiska prowadzącego właściwy mu styl życia, to by 

spełniać te zadania członkowie redakcji muszą być dobrze poinformowani; „trzymać rękę na 

pulsie” życia w diecezji; znać członków Ruchu, wiedzieć kto, za co odpowiada, i co się dzieje 

ciekawego w danej parafii lub rejonie. 

Praca członków redakcji powinna iść w kierunku uaktywnienia środowiska członków Ruchu, 

którzy mogą spełniać rolę researcherów czy informatorów. W miarę upływu czasu nie będzie już 

konieczne wydzieranie każdej informacji, a ludzie sami będą chcieli się podzielić tym, co się 

u nich wydarzyło. Z drugiej strony potrzebni są ludzie, którzy podejmą się realizacji wybranego 

tematu, i dociekliwie będą docierać do trudno dostępnych źródeł, będą przewodnikami po 

wszelkich zawiłościach, zarówno prawnych jak i tych, które z prawem się mijają.  

Dziennikarze diakonijni pojawiają się, wszędzie tam, gdzie środowisko jest apatyczne 

i niezdolne do działań. Tam, gdzie panuje marazm, pojawia się inicjatywa. Wraz z inicjatywą 

pojawia się pojęcie misji. Dziennikarz stopniowo przestaje być jedynie dziennikarzem, 

opisującym zdarzenia. Ma do wypełnienia szczególne zadanie. Takie redakcje opisują 

rzeczywistość, lecz nie poprzestają na krytycznej rejestracji faktów. 

DO CZEGO DĄŻYMY? 

 przekazanie rzetelnej, sprawdzonej informacji 

 wspieranie oddolnych inicjatyw (po skonsultowaniu z osobami odpowiedzialnymi 

w diecezji) 

 opisywanie działalności kulturalnej, społecznej, religijnej; 

 przygotowujemy miejsce dla dialogu poprzez informowanie o problemach i sukcesach 

różnych środowisk – w ten sposób pomagamy tworzyć świadomość i wspólny kod 



językowy, wspólną bazę doświadczeń i faktów, do których można się odwoływać, 

pozwalając na rozumienie motywów działań. 

ROZWIJANIE TALENTÓW I PODEJMOWANIE REFLEKSJI 
Są niezbędne. W pracy naszej diakonii szczególnie ważne jest uczestniczenie w rekolekcjach 

innych diakonii specjalistycznych, doskonalenie warsztatu, ciągłe studiowanie wręcz 

charyzmatu. Inaczej nie będziemy zdolni do twórczego, inspirującego podejmowania refleksji co 

do stylu życia Ruchu. Konieczna jest też duża wolność wewnętrzna, by skutecznie omijać 

wszystkie dziennikarskie pułapki i pokusy – wygrywania swego, bezsensownego krytykanctwa 

i łatwego stawiania tez. 

Nie możemy pozwolić sobie na bylejakość. Bylejakość nie jest związana z brakiem środków 

materialnych, ale z postawą twórców danego dzieła. Można zrobić coś przemyślanego i bardzo 

wartościowego prostymi metodami. 

PLANOWANIE TREŚCI 
Należy z góry opracowywać grafik zadań: wiadomo, jakie spotkania będą miały miejsce, z czego 

relacje trzeba koniecznie zaplanować. Relacje umieszczane na stronie powinny budzić 

świadomość rytmu życia Ruchu wynikającego z kalendarium spotkań (waga Dni Wspólnoty 

i relacji z niektórych spotkań ogólnopolskich). 

 

 

 


