
SPOTKANIE 6 

DIAKONIA: DZIENNIKARZ 

PYTANIA: 
1. Jak powinna wyglądać praca diakonijnego dziennikarza? Jakimi cechami powinien się on 

odznaczać? 

2. W czym powinniśmy naśladować pracę zawodowych redakcji i dziennikarzy, co nas nie 

dotyczy, co powinno wyglądać inaczej? 

TEKSTY DO PRACY 

Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków 

masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach. 

Dziennikarz  tym się różni od literata, że tematy przez niego podejmowane zawsze dotyczą 

jakiś bieżących wydarzeń: politycznych, społecznych, kulturalnych. Sfera zainteresowania 

dziennikarza jest tak naprawdę nieograniczona i zależy od jego zainteresowań, zdolności, 

możliwości i zakresu działania. Dziennikarz ma do wyboru bardzo dużo różnorodnych 

gatunków dziennikarskich, które różnią się między sobą językiem, tematyką, miejscem 

opublikowania. Tak więc może on być publicystą, reporterem, felietonistą. Może 

przeprowadzać wywiad, relacjonować, czy też tworzyć newsy. Możliwości są przeogromne! 

Wszystko zależy od dobrego pomysłu i skutecznej realizacji. 

Dziennikarstwo można podzielić na: 

 profesjonalne (wykonywane przez dziennikarzy) oraz nieprofesjonalne, 

 prasowe (poprzez prasę), agencyjne (zob. agencja prasowa), radiowe, telewizyjne i 

internetowe (poprzez tzw. media elektroniczne); 

 komercyjne (realizowane dla zysku właściciela mediów) oraz niekomercyjne (dla 

organizacji państwowych, społecznych, religijnych oraz innych non-profit); 

 lokalne, krajowe i międzynarodowe; 

 polityczne, gospodarcze, sportowe, kulturalne i inne specjalne. 

KTO MOŻE BYĆ DZIENNIKARZEM? 
Nie wszyscy ludzie są predestynowani do wykonywania fachu dziennikarskiego. Niezbędne są 

m.in.: 

 umiejętność rozeznawania problemu i jego poprawne, logiczne formułowanie 

 umiejętność przekazywania myśli w słowie i w piśmie 

 umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi 

 umiejętności warsztatowe (doświadczenie, posiadanie mistrza)  



 wiedza z innej dziedziny specjalistycznej 

 wiedza dotycząca sprawy, o której się pisze 

 dystans do własnego środowiska 

Dziennikarz musi się także wykazywać intelektualną dociekliwością, obiektywizmem 

i bezstronnością, życzliwością wobec innych, a także bezinteresownością. 

Samo sprawne przekazywanie informacji nie sprawia, że ktoś staje się dobrym dziennikarzem! 

NIEZBĘDNE DYSPOZYCJE W ZAWODZIE DZIENNIKARZA 
Roztropność - u jej podstaw znajduje się mądrość; polega na umiejętności rozpoznania 

problemu i podjęcia właściwej decyzji w sytuacjach wyjątkowych. Należy pamiętać o przeszłości 

(wyciąganie wniosków), orientować się w sprawach bieżących i posiadać zdolność 

przewidywania (ludzkich zachowań, konsekwencji podejmowania określonych decyzji), być 

przezornym i ostrożnym. Przeciwieństwem jest lekkomyślność – nieroztropność oraz 

przebiegłość- cwaniactwo. Roztropność pozwala widzieć w sposób obiektywny rzeczywistość 

i dba o urzeczywistnianie dobra. 

Sprawiedliwość - polega na tym, aby w relacjach o ludziach i faktach „oddać każdemu, co jemu 

należne”, należy respektować niezbywalne prawa każdego człowieka i nie naruszać jego dóbr 

osobistych, dbać o zachowanie prawa do dobrej sławy. Sprawiedliwość broni przed krzywdą, 

kłamstwem, wewnętrzna uczciwość rodzi ostrożność w wyrażaniu sądów. 

Męstwo - konieczne, by walczyć o prawdę i sprawiedliwość, a także by sprzeciwiać się 

nieprawdzie, niesprawiedliwości i nieuczciwości. Wiąże się z narażaniem na szwank swojego 

bezpieczeństwa, pozwala przezwyciężyć pokusy konformizmu (tzw. święty spokój), nie być 

uległym w obliczu  groźby, a także nie ulec szantażowi,  powstrzymać się przed przyjęciem 

łapówki, przejmowaniem się opinią środowiska. Może się urzeczywistniać w dwojaki sposób: 

przez atak (jeśli  zło jest do pokonania) lub przez opór (wstrzymanie naporu zła). Męstwo służy 

prawdzie i dobru, a nie osiąganiu korzyści materialnych i ambicjonalnych. 

Pokora - jest nieodłączna- zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu. Pokora 

to uznanie daru i swojej niewystarczalności. Sprawia, że dziennikarz się ani nie wywyższa, ani 

nikogo nie poniża, chroni przed pokusą autokreacji (praca ma szeroki publiczny odbiór) na 

niekorzyść dla faktów i ludzi. 

Umiarkowanie - dotyczy relacji do nas samych, każe uznać swoje ograniczenia, aby człowiek 

kierował się ku swemu celowi wolą i rozumem, a nie popędami. Dbałość, aby przekaz był 

wiarygodny, a nie drżenie o tzw. oglądalność. 

Jakość pracy dziennikarza jest zależna od odpowiednich kwalifikacji. Dobra jakość pracy 

dziennikarza to rzetelność (tworzenie przekazów dokładnych, informacja ma być pełna, jasna, 

z kilku źródeł, ścisła) i wiarygodność (dzięki uczciwości fakty przedstawiane są zgodnie 

z rzeczywistością). Błąd w pracy dziennikarza jest możliwy jako „wypadek przy pracy”, nigdy nie 

może być założeniem! 

Obiektywizm - Dziennikarz jako człowiek jest w różny sposób uwarunkowany (życie, 

środowisko, okoliczności), dlatego powinien: 



 zachować dystans, trzymać się faktów; 

 starać się być bezstronnym, tj. uwolnić się od uprzedzeń i założeń; 

 być rzeczowy; 

 nie ulegać wpływom (niezależność); 

Ponieważ dziennikarz pozyskuje wiadomości od subiektywnych informatorów, dlatego: 

 zbiera materiały z wielu źródeł 

 uzupełnia informacje 

 jest zobowiązany do przedstawiania różnych punktów widzenia 

Skąd wiem, że jestem obiektywny? – kryterium sumienia 

 czy biorę pod uwagę opinie innych? 

 czy są to moje samodzielne przemyślenia? 

 czy jestem pewny tego, co napisałem? 

 czy przewiduję konsekwencje mojej pracy 

TAJEMNICA DZIENNIKARSKA 
Dziennikarz ma prawo do zachowania w tajemnicy swego nazwiska, ma obowiązek chronić 

swego informatora, ma obowiązek chronić informacje, których ujawnienie naraziłoby na szkody 

osoby trzecie, nie może ujawniać danych osobowych ani wizerunków osób, przeciwko którym 

toczy się postępowanie sądowe, podobnie w przypadku świadków, pokrzywdzonych 

i poszkodowanych, nie może ujawnić zdobytej informacji, jeśli zastrzeże to informator. 

Dziennikarz jest zwolniony z tajemnicy zawodowej, jeśli zwolni go z niej sąd (gdy zachodzi 

podejrzenie popełnienia przestępstwa). 

Prawo do tajemnicy przynależy każdemu człowiekowi. Objęte są nią fakty lub wydarzenia, 

których człowiek nie chce ujawniać oraz dane objęte tajemnicą państwową albo służbową. 

Uszanowanie obowiązku tajemnicy jest wyrazem sprawiedliwości, uczciwości, wierności 

i wolności. 

Tajemnica naturalna: życie osobiste i rodzinne, jej złamanie może przynieść niepowetowane 

szkody. 

Tajemnica przyrzeczona: np. tajemnica informatora, jej naruszenie jest także złamaniem umowy. 

Tajemnica powierzona: np. zawodowa - zobowiązania tytułem czynności zawodowych. 

Obowiązki wobec tajemnicy: 

 nie należy w nią wnikać: np. podsłuch czy naruszenie tajemnicy korespondencji, 

państwo ma prawo złamać tylko w przypadku dużych zagrożeń; 

 nie należy nadużywać: wolno opublikować, gdy domaga się tego dobro wspólne; 



 nie należy ujawniać: gdy obciążenie psychiczne jest ponad siły, można np. podczas 

spowiedzi. 

KONFLIKT MIĘDZY PRAWEM DO INTYMNOŚCI I ŻYCIA PRYWATNEGO A PRAWEM DO 

INFORMACJI 
Każdy ma prawo do życia prywatnego i intymności, ale i do informacji. Jak to pogodzić? 

Po co nam prawo do tajemnicy? 

 człowiek „bez przerwy się staje”, potrzebna mu do tego sfera prywatności i intymności, 

której nikt nie naruszy. 

 posiada prawa, które muszą być chronione: wrodzone (a nie z nadania), uniwersalne 

(wszyscy ludzie), niezbywalne (nie może z nich zrezygnować), nienaruszalne (nikt nie 

może ich odebrać). 

Najbardziej osobiste dobra człowieka to życie prywatne (ma odniesienie materialne – dom, 

rodzina, przyjaciele), intymność (wewnętrzny świat przeżyć i myśli, który decyduje 

o odmienności każdego z nas). Kiedyś istniał wyraźny podział na sferę publiczną i społeczną, 

dziś pojawiła się sfera publiczna rozumiana jako „duża rodzinka”. 

Prawo do informacji 

Deklaracja Praw Wirginii 1776r., Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789r.: człowiek ma 

prawo do wolności wypowiedzi i ich rozpowszechniania; 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 1948r.: art.18 prawo do wolności myśli, sumienia, 

religii, art..19 prawo do wolności opinii, słowa, przekonań, szukania, otrzymywania i udzielania 

informacji. 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich I Politycznych 1966r.: poszukiwania informacji 

(nowe potrzeby), bez względu na granice, mamy prawo do informowania i do bycia 

poinformowanym. 

Granica 

Granicą w prawie do informacji jest prawo do życia prywatnego i intymności, dlatego 

obowiązują następujące zakazy: 

1. ingerencji w życie prywatne, rodzinne, domowe 

2. ataku na fizyczną i umysłową integralność, moralną, intelektualną wolność 

3. ataku na honor i reputację 

4. szkodliwej interpretacji słów i czynów 

5. ujawniania kłopotliwych faktów z życia osobistego (jeśli brak wyższej konieczności) 

6. wykorzystywanie imienia, tożsamości, podobizny 

7. szpiegowania, kontrolowania, prześladowania 



8. przechwytywania korespondencji 

9. podstępnego wykorzystywania wypowiedzi pisemnych lub ustnych  

10. ujawniania informacji pozyskanych w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych. 

W wyjątkowych sytuacjach, dla dobra społecznego (bonum commune), można tajemnicę 

naruszyć: 

1. w interesie społecznym 

2. krzywda osób trzecich 

3. dobrowolna zgoda 

4. ze względu na charakter publiczny osób. 

Etyka dziennikarska nie pozwala wkraczać w prywatne życie, podawać osobistych 

szczegółów, działać na szkodę opisywanych osób itd. 

KODEKSY DEONTOLOGII DZIENNIKARSKIEJ 
Każdy kierunek ludzkiego życia (a więc i dziennikarstwo) domaga się etyki, dlatego powstała 

deontologia - zespół zasad etycznych odnoszących się do konkretnej grupy zawodowej. Normy 

etyczne dotyczące profesji dziennikarskiej są zawarte w licznych kodeksach. Obowiązują 

jedynie, gdy zostaną uznane przez profesjonalistów, pozbawione są innych sankcji, które by je 

chroniły i zapewniały ich przestrzeganie. Ułatwiają dziennikarzowi orientację, by przedstawiać 

prawdę w sposób wierny. Mają zatem „tylko” znaczenie honorowe, tj. obowiązują w sumieniu. 

Jest wiele kodeksów regionalnych, partykularnych, często obowiązujących w regionalnych 

tytułach. Do najbardziej znanych należą: 

 na świecie: Deklaracja Paryska 1983r. „Międzynarodowe Zasady Etyki Zawodowej w 

Dziennikarstwie”, Rada Europy 1993r. „Europejski Kodeks Deontologii 

Dziennikarskiej” 

 w Polsce: „Dziennikarski Kodeks Obyczajowy" Stowarzyszenia Dziennikarzy 

Rzeczypospolitej Polskiej 27 września 1991r., „Karta Etyczna Mediów” 1995r. (przyjęta 

przez wszystkie stowarzyszenia dziennikarskie). 

SYSTEM GATUNKÓW DZIENNIKARSKICH 

System gatunków dziennikarskich można podzielić na dwa podsystemy: pierwszy obejmuje 

gatunki informacyjne, drugi - publicystyczne. 

Gatunki informacyjne pełnią przede wszystkim funkcję powiadamiania. Pozwalają tekstom 

przekazywać wiadomości w sposób najbardziej zwarty i rzeczowy oraz możliwie najbliższy 

faktom, zjawiskom czy wydarzeniom. Dają możliwość rozszerzenia wiedzy odbiorcy 

o świecie. 

 wzmianka - najmniejszy gatunek informacyjny. Zawiera powiadomienie 

o pojedynczym fakcie lub wydarzeniu. 



 notatka - jest odmianą wzmianki wzbogaconej o dodatkowe fakty szczegółowe. 

Cechą charakterystyczną notatki jest statystyczne wyliczanie tych faktów. 

 sprawozdanie - prezentacja zdarzeń, które już się zakończyły i mają swój finał. Fakty 

przedstawiane są w sposób dynamiczny oraz w porządku czasowym. 

 relacja - równoległa prezentacja zdarzeń, które trwają. Przekaz barwny, emocjonalny. 

 życiorys - chronologiczne przedstawianie wydarzeń z życia postaci. Obowiązuje 

ograniczenie do istotnych dat i faktów. 

 sylwetka - sposób prezentacji osób przez opis ich osobowości, a także wyglądu 

zewnętrznego, sposobu bycia, upodobań itd. 

 kalendarium - uporządkowane chronologicznie wzmianki lub notatki przekazujące 

informacje o zdarzeniach, jakie miały miejsce w ściśle określonym przedziale 

czasowym (tydzień, miesiąc, rok itd.). 

 przegląd prasy - seria cytatów z najciekawszych materiałów zamieszczonych 

w innych mediach. 

 reportaż - sprawozdanie dziennikarskie z prawdziwych wydarzeń, wzbogacone 

o dokładny opis środowiska, charakterystykę postaci oraz o wrażenia samego 

reportera. 

 wywiad - rozmowa przeprowadzona przez dziennikarza z budzącą zainteresowanie 

osobą. Składa się z celowo formułowanych pytań i odpowiedzi. 

Gatunki publicystyczne podporządkowane są funkcji interpretacyjnej i perswazyjnej; służą 

wyjaśnianiu rzeczywistości. Pozwalają pogłębiać już posiadaną wiedzę oraz wywoływać 

intelektualne i emocjonalne reakcje na przedstawiane fakty. 

 komentarz - wypowiedź publicystyczna o najwyższym stopniu aktualności i silnie 

zarysowanym stanowisku autora (autorów). 

 artykuł - wypowiedź publicystyczna na aktualne w danym momencie tematy, 

w której wywód podporządkowany jest wyraźnie sformułowanym tezom. 

 esej - obszerny utwór, swobodnie rozwijający i interpretujący jakieś zjawisko lub 

dociekający problemu. Charakteryzuje go niekonsekwentna erudycja, brak linearności, 

skojarzenia poetyckie, zaskakujące sformułowania, paradoksy oraz narracja liryczno-

refleksyjna. 

 recenzja - omówienie lub ocena jakiegoś faktu kulturalnego (wydania książki, 

wystawy, koncertu, spektaklu, filmu). Powinna zawierać skrótowe przedstawienie 

treści omawianego utworu. 

 felieton - krótki utwór publicystyczny w lekkiej i dowcipnej formie, poruszający 

aktualne sprawy, także trudne i bulwersujące. Jest cykliczny i ma stałą pozycję 

w czasopismach i mediach elektronicznych. 

 dyskusja (debata) - jest formą wywiadu, bierze w niej udział większa liczba osób 

reprezentująca różne stanowiska na dany temat. Istotną rolę pełni prowadzący. 


