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treści zajęć W ramach zagadnień wprowadzających znajdują się sprawy metodologiczne 

związane z „moralnością medialną” (zarówno twórców, jak i odbiorców).  
Wykład ma dwie części. 

Pierwsza część obejmuje sprawy związane z dzisiejszymi „teoriami mediów” i ich 
funkcjonowania. Różne są funkcje mediów. Nie od dziś też wiadomo, że media nie 
są niczym innym, jak „środkami”. Ze swej natury niejako mogą pełnić albo funkcje 
powiększające wielorakie dobro, albo mogą być „czynnikami” destrukcyjnymi. 
Patrząc od strony pozytywnej trzeba powiedzieć, że skoro media pełnią – jak 
wszelkie ludzkie wynalazki – funkcje poszerzające dobro, promujące wartości, to 
tym samym mogą też pełnić wielorakie „wydobywanie” dobra spod wszelkich 
nawarstwień zła. Innymi słowy mówiąc to wydobywanie dobra może być nazwane 
procesem communio et progressio. Instrukcja Aetatis nowe z 22. 02. 1992 roku, a 
wiec dokładnie sprzed ponad dwudziestu lat, mówi, że „u podstaw instrukcji 
Communio et progressio leży wizja społecznego przekazu jako drogi do 
wspólnoty. W dokumencie tym czytamy mianowicie, że „komunikowanie, to coś 
więcej niż samo tyko przekazywanie idei czy wyrażanie uczuć, to przede 
wszystkim dawanie siebie z miłości. W tym sensie społeczny przekaz stanowi 
odzwierciedlenie kościelnej wspólnoty i może się przyczyniać do jej kształtowania. 
Przekazywanie prawdy może istotnie mieć moc odkupieńczą, pochodzącą od 
osoby Chrystusa”. Taki jest fundament teologiczny wydobywania dobra spod 
wszelkich nawarstwień zła. 

Druga część wykładu obejmuje charakterystykę „funkcji współczesnych” reklam 
medialnych. Należy też w wykładzie ukazać różnorodność  moralnych wyzwań 
płynących z mediów (np. „seks w reklamie”, „pieniądze w reklamie’, „budzenie 
sztucznych potrzeb” itp.). 

Media są jak ludzie. Chociaż pełnia dziś wielorakie funkcje „pośredniczące”, to 
jednak ich oddziaływanie obejmuje różne odsłony człowieczeństwa. To człowiek – 
jako podmiot wielorako uczestniczący w polach oddziaływania mediów - jest tym 



„żywym miejscem”, gdzie z całą mocą i wyrazistością uwidacznia się zasięg 
decyzji i czynów zarówno dobrych, jak i złych. Wydobywanie dobra spod 
nawarstwień zła odnosi nas w stronę poszanowania wolności i włąściwego 
poznania rzeczywistości. 
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