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S³owo wstêpne

Trudno wyobraziæ sobie wspó³czesne czasy bez medialnych œrod-
ków komunikacji. Prasa, radio, telewizja czy internet towarzysz¹ dziœ
na œwiecie praktycznie ka¿demu wa¿nemu wydarzeniu. Media ko-
mentuj¹ bie¿¹c¹ sytuacjê polityczn¹, ekonomiczn¹ czy spo³eczn¹,
tworz¹ ikony wspó³czesnoœci i lansuj¹ trendy w wielu dziedzinach
¿ycia. To one w du¿ym stopniu kszta³tuj¹ nasz¹ œwiadomoœæ, wp³y-
waj¹ na osobiste wybory i tworz¹ tzw. opiniê publiczn¹. S¹ niestety
równie czêsto narzêdziem manipulacji i tendencyjnego wykorzysty-
wania przez ró¿ne si³y polityczne czy œwiatopogl¹dowe. Staj¹ siê przez
to niekiedy aren¹ bezpardonowej walki o wp³ywy na miliony ludzi.

Skomplikowany œwiat mediów dotyka w sposób oczywisty
równie¿ sfery religijnej i duchowej. Mo¿e byæ jej wielkim obroñc¹ i do-
broczyñc¹, mo¿e jednak stanowiæ dla niej powa¿ne zagro¿enie. Œrodki
komunikacji spo³ecznej kszta³tuj¹ bowiem tak¿e obraz Koœcio³a i lu-
dzi wierz¹cych, staj¹ siê te¿ coraz czêœciej Ÿród³em znacz¹co uboga-
caj¹cym misjê ewangelizacyjn¹.

Zagadnienia dotycz¹ce œwiata medialnego, zw³aszcza w kon-
tekœcie jego wp³ywu na wiarê i religiê, przez kilka lat podejmowa³ na
³amach miesiêcznika katolickiego Pos³aniec jezuita o. Krzysztof O³-
dakowski. Od bardzo wielu lat jego pos³uga kap³añska zwi¹zana jest
ze œwiatem œrodków spo³ecznego przekazu. W latach 1989-1991 i 1994-
-1997 by³ szefem Redakcji Programów Katolickich w Polskim Radiu,
od 1997 do 2003 roku by³ szefem Redakcji Programów Katolickich
w TVP, a obecnie jest redaktorem naczelnym Przegl¹du Powszech-
nego. Zdobywane w tej ró¿norodnej pracy doœwiadczenie wspaniale
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prze³o¿y³o siê tak¿e na teksty, w których autor, z wrodzon¹ zdolno-
œci¹ syntezy i piêknym jêzykiem, analizuje ró¿ne, bardzo skompli-
kowane i niezwykle interesuj¹ce aspekty roli i misji mediów w dzi-
siejszym œwiecie.

Ksi¹¿ka, któr¹ oddajemy do r¹k Czytelników, sk³ada siê z dwu-
dziestu oœmiu artyku³ów, opublikowanych w miesiêczniku Pos³aniec
w latach 2006-2010, a na potrzeby tej publikacji odpowiednio zaktu-
alizowanych i uzupe³nionych. Zawieraj¹ one nie tylko analizê misyj-
nego wymiaru mediów i ich roli w kszta³towaniu dzisiejszego obrazu
œwiata i Koœcio³a przez wspó³czesnego cz³owieka, ale dotykaj¹ tak¿e
trudnych problemów i negatywnych skutków, wynikaj¹cych z niekon-
trolowanej przestrzeni wolnoœci, jak¹ daj¹ te w³aœnie œrodki.

Niezwykle interesuj¹co pokazuje autor konkretne wymiary
podejmowane przez media, jak na przyk³ad rodzinê, kobiecoœæ, agre-
sjê, konflikty czy œmieræ. Jako znawca tematu nie unika tak¿e pytañ
o miejsce Koœcio³a w przestrzeni medialnej oraz o sposób ich wyko-
rzystywania jako wspó³czesnego narzêdzia ewangelizacyjnego. Me-
dia przecie¿ nie powinny s³u¿yæ tylko doraŸnym celom politycznym
i rozrywce, ale przede wszystkim winny byæ miejscem promocji do-
brych wartoœci, które mog³yby kszta³towaæ zarówno oblicze dzisiej-
szych rodzin i wspólnot, jak i ka¿dego cz³owieka.

Mamy nadziejê, ¿e Czytelnikowi udzieli siê optymizm autora
w kwestii pozytywnej roli mediów we wspó³czesnym œwiecie. O. Krzysz-
tof O³dakowski uœwiadamia nam, ¿e cz³owiek XXI wieku praktycznie
nie mo¿e uchroniæ siê i schowaæ przed dzia³aniem pluralistycznych
mediów, które sta³y siê dziœ powszechnym narzêdziem pracy i rozryw-
ki. Nie mo¿na ich zatem ani odrzuciæ, ani zanegowaæ, bo czy tego
chcemy, czy te¿ nie, s¹ one obecne praktycznie wszêdzie. Pozostaj¹
jednak pytania o to, jak m¹drze i œwiadomie je selekcjonowaæ, a tak¿e
jak wybieraæ z ich oferty to, co naprawdê najlepiej s³u¿y cz³owiekowi.
Ta ksi¹¿ka miêdzy innymi i na te pytania stara siê znaleŸæ odpowiedzi.
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