
 1 

Komisja ds. Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej 

(PROJEKT DOKUMENTU SYNODALNEGO) 

 
 

KOŚCIÓŁ GLIWICKI  
WOBEC KULTURY I SZTUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

 
 
1. Relacja pomiędzy Kościołem a światem kultury powinna rozwijać się pod znakiem 
przyjaźni, otwartości i dialogu1. Obecna zaś w świecie kultury sztuka chrześcijańska, 
pojmowana jako twórcza działalność w dziedzinach materialnych i niematerialnych, 
duchowych – zawsze była i powinna pozostać znakomitym narzędziem, służącym pogłębieniu 
osobistego doświadczenia wiary oraz przybliżeniu nauki i tradycji Kościoła każdemu 
człowiekowi. 
 
2. Odpowiedzialność Kościoła gliwickiego wobec kultury i sztuki chrześcijańskiej wyraża się 
w ochronie dziedzictwa kulturowego oraz dbałości o to, by tworzone dla lokalnych wspólnot 
nowe dzieła przeniknięte były światłem prawdy Ewangelii. Chrześcijańska działalność 
twórcza w każdej dziedzinie sztuki, używając środków sobie właściwych, powinna 
wprowadzać poprzez piękno w głębię tajemnicy zbawienia i misterium Kościoła2, wpływając 
tą drogą na współczesną kulturę, w imię miłości do każdego człowieka, ze względu na 
szczególną jego godność objawioną w Jezusie Chrystusie3. 
 
3. Świadomość kulturotwórczego związku Ewangelii i misji Kościoła z człowiekiem powinna 
owocować otwartością na spotkanie i dialog4 z szeroko pojętym środowiskiem świata kultury, 
również z niewierzącymi, oraz wspieraniem i promocją przedsięwzięć wzbogacających 
lokalną twórczość o wartości duchowe, a zwłaszcza chrześcijańskie.  
 
4. Proponowane w dokumencie zarządzenia i zalecenia dotyczą: 
 

 ochrony dziedzictwa kulturowego,  
 twórczości projektowej i artystycznej , 
 działań kulturotwórczych, 
 działań w przestrzeni medialnej. 

 
 

                                                           

1  Por. Jan Paweł II, List do Artystów, nr 11. 

2  Por. Jan Paweł II, List do Artystów, nr 16. 

3  Sobór Wat. II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie wspóczesnym Gaudium et spes, 22. Por. Jan Paweł II, Przyszłość 
człowieka zależy od kultury (przemówienie wygłoszone 2 czerwca 1980 roku w UNESCO), nr 10. 

4  Sobór Wat. II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie wspóczesnym Gaudium et spes, 62. 
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I. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KOŚCIOŁA GLIWICKIEGO 
 
1. Ochrona zabytków architektury i sztuki sakralnej 

 
1.1. Organem wykonawczym, działającym w imieniu Biskupa Gliwickiego w zakresie ochrony 
zabytków jest Sekcja Sztuki Sakralnej Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej Kurii 
Diecezjalnej w Gliwicach, kierowana przez Diecezjalnego Konserwatora Zabytków, którego 
rządcy parafii obowiązani są informować o wszelkich działaniach przy zabytkach, którymi 
administrują. 
 
1.2. Rządcy parafii administrujący zabytkami będącymi pod ochrona prawną są zobligowani 
do respektowania przepisów państwowych5 i kościelnych6 dotyczących prowadzenia robót 
budowlanych i prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku. Są też zobowiązani 
do sprawowania należytej opieki nad powierzonym ich zarządowi dziedzictwem kulturowym. 
 
1.3. Projekty modernizacji budowli sakralnych będących pod ochroną prawną rządcy parafii 
są obowiązani konsultować w pierwszej kolejności z Diecezjalnym Konserwatorem Zabytków 
i Diecezjalną Komisją ds. Budownictwa i Sztuki Sakralnej7 – przed złożeniem wniosku o 
wydanie pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
1.4. Istotnym aspektem ochrony dziedzictwa kulturowego jest stale aktualizowana i 
weryfikowana inwentaryzacja dóbr kultury materialnej parafii8. Odpowiedzialność w tym 
zakresie spoczywa na rządcach parafii. 
 

ZARZĄDZENIA 

1. Zarządza się wykonanie w każdej parafii Inwentaryzacji dóbr kultury materialnej parafii9.  

2. Zarządza się przekazanie 1 egz. inwentaryzacji z każdej parafii dla potrzeb archiwum 
Sekcji Sztuki Sakralnej Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w 
Gliwicach. 

ZALECENIA 

3. Zaleca się, by rządcy parafii w przypadku niemożności zapewnienia należytej opieki 
powierzonym im zabytkom sztuki sakralnej przekazywali je w depozyt10 do Ośrodka 
Formacyjno-Edukacyjnego Diecezji Gliwickiej w Rudach lub do Ośrodka Edukacyjno-
Formacyjnego Diecezji Gliwickiej w Pławniowicach.  

                                                           

5  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568, z późniejszymi 
zmianami). 

6  Instrukcja o postępowaniu w sprawach zabytkowych świątyń i ich wyposażenia w diecezji gliwickiej. 

7  Zasady jej działania reguluje  Statut Diecezjalnej Komisji ds. Budownictwa i Sztuki Sakralnej. 

8  Przez dobra  kultury materialnej parafii należy rozumieć nie tylko zabytki objęte państwową ochroną prawną, ale także 

wszystkie obiekty istotne dla parafii ze względu na posiadaną przez nie wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

9  Formę inwentaryzacji określa Załącznik nr 3: Inwentaryzacja dóbr kultury materialnej parafii (wzór opracowania). 

10  po uzgodnieniu z Diecezjalnym Konserwatorem Zabytków i dyrektorem Ośrodka. 
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4. Zaleca się, by wprowadzane w ramach modernizacji zabytkowych wnętrz sakralnych 
nowe elementy wystroju lub wyposażenia były podporządkowane elementom istniejącym, 
tworzyły wraz z nimi harmonijną całość, posiadając jednak współczesny wyraz bez 
powtarzania dawnych form stylowych (historycznych). 

 

2. Archiwa parafialne i dokumentacja archiwalna, zasoby biblioteczne 
 
2.1. Bezcennym skarbem Kościoła gliwickiego są archiwalia parafialne różnej proweniencji. 
Ich zapisane karty świadczą o chrześcijańskiej historii tych ziem. Wiele z tychże dokumentów 
ma 400, a nawet 500 lat. Ojciec święty, bł. Paweł VI w czasie zjazdu archiwistów kościelnych 
w 1972 r. określił te dokumenty i archiwalia jako: „Pisane świadectwa mówiące o obecności 
Chrystusa w Kościele i jego przechodzeniu przez Kościół w dziejach”11. Pisane świadectwa 
dziejów minionych stanowią wielkie dziedzictwo historyczne Kościoła lokalnego i mają 
bezpośredni związek z praktyką duszpasterską. W poszukiwaniu inspiracji oraz rozwiązań 
problemów współczesnego świata Kościół korzysta bowiem z tego dziedzictwa w jego 
przejawach: archiwalnym, muzycznym oraz bibliotecznym. Dlatego usilnie zaleca się, aby nad 
owym dziedzictwem roztoczyć szczególną opiekę, która powinna wyrażać się w 
pieczołowitym przechowywaniu archiwaliów, kontroli ich stanu zachowania i 
przeprowadzania niezbędnych konserwacji oraz kompetentnego upowszechniania źródeł. 
 
2.2. W celu profesjonalnej opieki nad archiwaliami w diecezji gliwickiej działa od jej samego 
początku Archiwum Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Pełni ono rolę archiwum bieżącego kurii, 
gromadzącego dokumentację związaną z administracją diecezjalną i prowadzeniem posługi 
pastoralnej. W ramach jego działalności prowadzone są również działania mające na celu 
otoczenie opieką archiwaliów znajdujących się w poszczególnych parafiach. Aby efekt tychże 
prac był trwały i skuteczny, prowadzonym działaniom musi towarzyszyć aspekt kontrolny w 
ramach wizytacji kanonicznych i w chwili przekazania parafii, które dają gwarancję, że 
zgromadzone w archiwach parafialnych dokumenty są właściwie przechowywane. 
 
2.3. Strażnikami dóbr kultury diecezji gliwickiej, a zarazem wytwórcami dokumentacji o 
charakterze historycznym są przede wszystkim duchowni. Konieczne oraz zgodne z 
zaleceniami Stolicy Apostolskiej jest więc prowadzenie stosownej edukacji duchownych w 
zakresie archiwistyki kościelnej. Działania te przeprowadzane są w ramach przygotowania 
kandydatów do kapłaństwa, jak i formacji stałej wszystkich księży. 
 

ZARZĄDZENIA 

1. Zarządza się przeprowadzenie wstępnych działań mających na celu powołanie do życia 
Archiwum Diecezjalnego w Gliwicach, którego celem będzie: przechowywanie, 
zabezpieczanie i udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności badawczej i 
edukacyjnej. 

                                                           

11  Dalsze słowa papieża brzmiały: „Stolica Apostolska ponawia stare zalecenia, aby gromadzić te dokumenty, właściwie je 

zachowywać, strzec i odpowiednio wykorzystywać”. Zalecenia znalazły oddźwięk w prawodawstwie kościelnym - KPK 1983, 

kan. 486-491. 
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2. Zarządza się włączenie edukacji w zakresie archiwistyki kościelnej do stałej formacji 
prezbiterów pełniących urząd proboszcza, a także do samego już przygotowania do tej 
posługi. 

3. Zarządza się włączenie w przebieg wizytacji kanonicznej parafii kontroli archiwum 
parafialnego i uwzględnienie jej w protokole wizytacyjnym. W tym celu zarządza się 
również opracowanie instrukcji kancelaryjnej co do właściwego sporządzenia przez 
parafie inwentarza akt bieżących i dokumentów archiwalnych. 

4. Zarządza się włączenie do protokołu przekazu parafii kontroli spisu akt archiwum 
parafialnego. 

5. Zarządza się uzyskiwanie zgody Archiwum Kurii Diecezjalnej w Gliwicach na konserwację 
i opracowanie parafialnych materiałów archiwalnych, aby potwierdzić kompetencje 
podmiotów, którym mają być zlecone te prace. 

6. Zarządza się objęcie nadzorem zasobów archiwów parafialnych przez pracowników 
Archiwum Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Nadzór ten obejmować będzie:  

a) konsultacje w przypadku brakowania dokumentów  
(także tych, które przechowywane są w postaci cyfrowej); 

b) kontrolę sposobu przechowywania zasobów. 

7. Zarządza się przechowywanie w bibliotece lub archiwum parafialnym co najmniej jednego 
egzemplarza wydawnictw parafialnych zarówno zwartych, jak i ciągłych oraz 
przekazywanie jednego egzemplarza każdego wydawnictwa do Biblioteki Teologicznej w 
Gliwicach. 

ZALECENIA 

8. Zaleca się wykonawcom testamentów zmarłych prezbiterów diecezji gliwickiej 
przekazywanie do Archiwum Kurii Diecezjalnej w Gliwicach ich spuścizn rękopiśmiennych 
oraz dokumentów wytworzonych lub przechowywanych w postaci cyfrowej. 

9. Wykonawcom testamentów zaleca się przekazywanie księgozbiorów zmarłych 
prezbiterów diecezji gliwickiej do Biblioteki Teologicznej w Gliwicach. 

10. Zaleca się przeprowadzenie w przyszłości digitalizacji ksiąg metrykalnych oraz 
starodruków, które znajdują się w archiwach parafialnych oraz zdeponowanie ich kopii 
jako odrębnego zespołu w przyszłym Archiwum Diecezjalnym. 

11. W przypadku likwidacji biblioteki parafialnej zaleca się przekazanie księgozbioru do 
Biblioteki Teologicznej w Gliwicach. 
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II. TWÓRCZOŚĆ PROJEKTOWA I ARTYSTYCZNA W KOŚCIELE GLIWICKIM 
 
1. Budownictwo i architektura sakralna  

 
Kościół jako organizacja funkcjonuje środowisku przestrzennym, jakie tworzą kościelne 
obiekty budowlane12 wraz z odpowiednim wyposażeniem.  Do zadań rządców parafii należą:  
 

a) w zakresie obiektów budowlanych: 

 utrzymanie istniejących obiektów  
 remonty i przebudowa 
 budowa nowych obiektów 

b) w zakresie wyposażenia: 

 utrzymanie i konserwacja istniejącego wyposażenia 

 wprowadzanie nowych aranżacji i elementów wyposażenia 
 
1.1. Utrzymanie istniejących obiektów kościelnych 

Obiekty kościelne – zarówno te tworzące historyczne dziedzictwo kultury jak i powstałe  
współcześnie – wymagają ciągłej troski o zachowanie ich sakralnego charakteru, 
odpowiedniego stan technicznego oraz bezpieczeństwa znajdujących się w nich elementów 
wyposażenia – szczególnie tych o wybitnych walorach artystycznych. Odpowiedzialność w 
tym zakresie spoczywa na ich rządcach, którzy zobowiązani są13 do konsultowania na etapie 
koncepcji projektów prac konserwatorskich, remontowych, modernizacyjnych i 
aranżacyjnych z Diecezjalną Komisją ds. Budownictwa i Sztuki Sakralnej. Wszelkie prace w 
tych zakresach należy realizować zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, uznanymi 
regułami i metodami sztuki konserwatorskiej oraz profesjonalnymi technologiami 
budowlanymi. 
 
1.2. Budowa nowych obiektów kościelnych 

Plany budowy nowych obiektów kościelnych - zarówno tych przeznaczonych do funkcji 
liturgicznych jak i innych związanych z działalnością duszpasterską – podejmowane są w 
odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby lokalnego Kościoła i w oparciu o realne jego możliwości 
ekonomiczne. Takie projekty należy ściśle konsultować z Diecezjalną Komisją ds. 
Budownictwa i Sztuki Sakralnej od etapu koncepcji do opracowania projektu 
budowlanego. Pozytywna opinia Komisji jest warunkiem niezbędnym umożliwiającym 
przystąpienie do procedur administracyjnych przed realizacją projektów.   
 
1.3. Kształtowanie przestrzeni sakralnej w kościołach. 

Zasady kształtowania przestrzeni sakralnej w kościołach mają charakter służebny wobec 
dążeń wspólnoty wiernych do zapewnienia godnych warunków sprawowania liturgii 
eucharystycznej. Powinny one odzwierciedlać wskazania teologiczne, funkcjonalne i 

                                                           

12  Termin: „kościelne obiekty budowlane” oznacza nie tylko kościoły i kaplice, ale również: plebanie, domy katechetyczne, 
otoczenie świątyni (place kościelne, ogrodzenie, zieleń), dzwonnice, kapliczki, krzyże, pomniki i grobowce oraz cmentarze 
będące w zarządzie parafii. 

13  Dekret Biskupa Gliwickiego Nr 1662/2005/A z dnia 25.09.2005 r. 
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estetyczne14. Przestrzeń sakralna jest miejscem spotkania  wspólnoty uczniów Chrystusa – 
jest Domem Kościoła (Domus Ecclasia) i Domem Boga (Domus Dei). Integralnymi jej cechami 
są: wierność tradycji wiary i żywa obecność we współczesności – Ecclesia semper eadem 
(Kościół zawsze ten sam) - Ecclesia semper reformanda (Kościół zawsze w rozwoju).  
 

2. Sztuka sakralna 

 

2.1. Elementy wystroju i wyposażenia świątyń  

Każda budowla sakralna posiada swój niepowtarzalny charakter, klimat, historię. 
Wprowadzane do niej nowe elementy wystroju i wyposażenia (ołtarze, wyposażenie 
prezbiterium, meble, obrazy, rzeźby, polichromie, mozaiki, witraże) powinny respektować 
lokalne uwarunkowania.  
 
2.2. Dzieła sztuki  

Wszelkie dzieła sztuki tworzone na potrzeby lokalnych wspólnot parafialnych powinny być 
realizowane na najwyższym poziomie artystycznym i przekazywać treści zgodne z nauką 
Kościoła15. 
 
2.3. Inicjatywy parafian 

Szanując dobrą wolę wiernych, ich zaangażowanie i dbałość o wystrój świątyni, należy 
każdorazowo inicjatywy w tym zakresie poddawać krytycznemu osądowi z punktu widzenia 
poprawności teologicznej i poziomu artystycznego. 
 

ZARZĄDZENIA 

 Zarządza się opiniowanie przez Diecezjalną Komisję ds. Budownictwa i Sztuki Sakralnej 
na etapie koncepcji wszystkich parafialnych projektów: 

 prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych w kościołach i kaplicach 
 zmian wystroju, aranżacji, wyposażenia, dekoracji malarskiej wnętrz kościołów i kaplic  
 zmian w zagospodarowaniu placów przykościelnych  
 dotyczących cmentarzy 
 

 Zarządza się, że pozytywna opinia Komisji w postaci protokołu jest wymaganym przez 
Biskupa Gliwickiego niezbędnym warunkiem, umożliwiającym realizację projektów w 
parafii. Planowana inwestycja powinna również przed realizacją uzyskać aprobatę 
parafialnej rady duszpasterskiej i parafialnej rady ds. ekonomicznych. 

 Odpowiedzialność rządcy parafii: 

Zarządza się, że nieprzestrzeganie  porządku prawnego przy działaniach budowlanych lub 
aranżacyjnych oraz niestosowanie się do w/w p. 1. i 2., skutkujące samowolnymi pracami 

                                                           

14  Ich sprecyzowanie znajdujemy w „Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego” oraz w „Katechizmie Kościoła 
Katolickiego”.  

15  Nie wolno „dopuszczać do kościołów i innych miejsc świętych takich dzieł sztuki, które nie licują z wiarą, obyczajami i 
chrześcijańską pobożnością oraz obrażają uczucia religijne czy to z powodu nieodpowiedniej formy, czy też niskiego poziomu 
artystycznego, przeciętności lub naśladownictwa”. Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium” rozdział VII, art.124 
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budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi i aranżacyjnymi w administrowanych 
obiektach kościelnych podlega sankcji administracyjnej w postaci: 

a) kary finansowej uiszczanej ze środków własnych rządcy parafii. Wysokość kary 
określa Komisja w porozumieniu z Ekonomem Diecezjalnym po zapoznaniu się z 
konkretnym przypadkiem. Wpłaty z tego tytułu będą przekazywane w całości na 
diecezjalny fundusz inwestycyjny lub na konto parafii. 

b) nakazu usunięcia wprowadzonej zmiany. 

Sankcję nakłada Biskup Ordynariusz na wniosek Komisji ds. Budownictwa i Sztuki 
Sakralnej. 

 Zarządza się, że w uzasadnionych przypadkach Komisja ma prawo zalecić komisyjny 
odbiór końcowy lub częściowy w trakcie realizowanych projektów, aby skontrolować 
prawidłowość prac. 

 Zarządza się uwzględnianie w protokole biskupiej wizytacji parafii obowiązku weryfikacji, 
czy na realizacje nowych projektów proboszcz uzyskał pozytywną opinię Komisji. 

ZALECENIA 

 Do opracowania wszelkich projektów zaleca się angażować osoby wykwalifikowane i 
odpowiedzialne, co pozwoli uniknąć wielu problemów na etapie realizacji inwestycji. 

 Zaleca się zachowanie szczególnej troski o utrzymanie stylistycznej spójności cech 
architektonicznych budowli sakralnych oraz elementów ich aranżacji, wystroju i 
wyposażenia. 

 W kształtowaniu budowli sakralnych należy unikać rozwiązań wywołujących wrażenie 
kompozycyjnego chaosu i wizualnego przepychu. 

 Na etapie realizacji wszelkich projektów zaleca się kontakt inwestora lub upoważnionego 
przezeń inspektora nadzoru z Diecezjalną Komisją ds. Budownictwa i Sztuki Sakralnej w 
celu wspólnego, kompetentnego rozstrzygania problemów mogących pojawiać się w 
trakcie prac.   
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III. DZIAŁALNOŚĆ KULTUROTWÓRCZA W KOŚCIELE GLIWICKIM 
 
1. Współczesne kierunki światopoglądowe propagujące kulturę laicką, a także niesprawdzony 
model polityki europejskiej „multi-kulti”, stoją w sprzeczności z wartościami chrześcijańskimi, 
które przez dwa tysiąclecia rozwijał i pielęgnował Kościół na całym świecie, także poprzez 
szeroko pojętą kulturę. Co więcej, obserwuje się rozwój różnych artystycznych „dzieł”, które 
są nastawione na wyśmiewanie i obrażanie uczuć i wartości chrześcijańskich, a noszą miano 
sztuki w dobie tolerancji i swobodnego wyrażania myśli. Dlatego pilnym zadaniem Kościoła 
jest troska o zachowanie kultury chrześcijańskiej, narodowej i regionalnej poprzez tworzenie 
płaszczyzny kulturowej, na której może rozwijać się sztuka prawdziwie chrześcijańska. 
 
2. Parafie i inne kościelne osoby prawne w przeszłości pełniły rolę promotorów najwyższej 
klasy sztuki, literatury i architektury. Należy dążyć, by nadal były mecenasami sztuki oraz 
ośrodkami krzewienia chrześcijańskiej kultury16.  
 

ZALECENIA 

1. Z myślą o rozwoju działań kulturotwórczych Kościoła gliwickiego Komisja postuluje 
ustanowienie w diecezji duszpasterstwa środowisk twórczych17, służącego: 

 
 formacji duchowej adresowanej do twórców i  środowisk artystycznych, 
 integracji środowiska artystycznego, kulturotwórczego, naukowego, 
 współpracy z parafiami w zakresie działań kulturotwórczych, 
 informacji o kalendarium wydarzeń kulturalno-artystycznych w diecezji, 
 inspiracji środowisk twórczych poprzez animowanie portalu internetowego 

poświęconego kulturze chrześcijańskiej. 
 
2. Zaleca się, by parafie popierały i promowały twórczość rzeźbiarzy, malarzy, pisarzy, 

muzyków, ludzi teatru. Krzewicielami kultury chrześcijańskiej mogą stawać się 
najrozmaitsze parafialne stowarzyszenia, wspólnoty i grupy religijne. 

 
3. Wydarzenie parafialne typu odpust, rocznica konsekracji kościoła parafialnego może stać 

nie tylko świętem religijnym, ale także świętem kultury chrześcijańskiej, przynoszącym 
ciekawe propozycje ubogacenia kultury osobistej i spędzenia wolnego czasu. Można 
zorganizować wtedy festyn, przedstawienie teatralne, koncert chóru czy orkiestry, 
konkurs recytatorski czy piosenkarski, wystawę fotografii i dzieł sztuki, spotkanie z 
pisarzami czy artystami itp. Ważnym elementem działań kulturalnych może być ponadto 
pogłębienie znajomości historii środowiska parafialnego i diecezjalnego. 

 
4. Istotne znaczenie w kształtowaniu i wychowaniu do kultury młodzieży ma szkolnictwo, 

którego zadaniem jest również wprowadzanie dzieci i młodzieży w rozumienie 
                                                           

16  W 1998 r. papież Jan Paweł II w przemówieniu do biskupów polskich przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum 

powiedział: „Kultura współczesna ma do swojej dyspozycji nowe środki wyrazu i nowe możliwości techniczne. Powszechność 

tych środków i potęga ich oddziaływania mają wielki wpływ na mentalność i kształtowanie postaw społeczeństwa. Należy zatem 

popierać ważne inicjatywy, które przyciągałyby uwagę twórców i stanowiły bodziec dla promocji ich działalności oraz rozwoju i  

inspirowania talentów w harmonii z chrześcijańską tożsamością narodu i jego chwalebną tradycją. Nie można szczędzić 

środków koniecznych do pielęgnowania tego wszystkiego, co szlachetne, wzniosłe i dobre.” 

17  Jako miejsce działalności duszpasterstwa środowisk twórczych proponuje się Centrum Edukacyjne im . św. Jana Pawła 
II, sąsiadującego z gliwicką katedrą. 
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chrześcijańskich dzieł sztuki: poezji, prozy, muzyki, rzeźby i malarstwa, teatru, filmu itp. 
oraz stwarzanie możliwości bezpośredniego obcowania z tymi dziełami. Ogromną rolę w 
szkołach, ale także w parafiach, mają do spełnienia duszpasterze i katecheci, którzy 
powinni odsłaniać przed młodzieżą wartości humanistyczne i religijne zawarte w licznych 
dziełach szeroko pojętej sztuki. Jednym z zadań katechezy szkolnej i parafialnej jest 
przygotowywanie do uczestniczenia w kulturze masowej i krytycznego korzystania z 
mediów, by młode pokolenie mogło wykształcić w sobie dobry, silny zmysł krytyczny, 
pozwalający na rozeznanie prawdziwych wartości. 
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IV. KOŚCIÓŁ GLIWICKI A MEDIA 

1. Nie ulega wątpliwości, że media w obecnych czasach pełnią znaczącą rolę nie tylko w 
społeczności ogólnoludzkiej, ale także w misji Kościoła. Są one pojmowane zarówno jako 
środek komunikacji, jak i wyjątkowe narzędzie ewangelizacji. Bo ewangelizować można także 
poprzez nagłaśnianie w mediach dzieł Kościoła, cennych inicjatyw parafialnych czy 
pokazywanie pozytywnych i ofiarnych postaw ludzi wiary.18 

2. Jednak współczesne media, jak i cała szeroko rozumiana rzeczywistość medialna, rządzi się 
określonymi prawami i praktykami, których znajomość jest konieczna w procesie 
skutecznego nagłaśniania ważnych z punktu widzenia Kościoła inicjatyw. Co więcej, 
ignorowanie tych funkcjonujących w przestrzeni wymiany informacji zasad w praktyce 
oznacza zmarginalizowanie głosu Kościoła, albo wręcz ( czego mamy przykłady w mediach ) 
zgodę na dezinformację w sprawach wiary lub moralności.  

3. Charakter współczesnych mediów ( które nie tylko relacjonują, ale również same 
wytwarzają informacje ) i zupełnie nowy interaktywny model odbioru ( odbiorca, który 
poprzez różne kanały komunikacji z internetem na pierwszym miejscu sam staje się 
komentatorem i wytwórcą informacji ) wymaga od ludzi Kościoła zmiany w sposobie 
myślenia o informacji. Konieczne staje się odejście od traktowania jej w kategoriach 
posiadanej wiedzy  na rzecz dobra, które się wytwarza, posiada i którym trzeba umiejętnie 
zarządzać. 

 

ZARZĄDZENIA 

1. Powołuje się do życia Biuro Prasowe Diecezji, którego kierownik pełni jednocześnie 
funkcję Rzecznika Prasowego Diecezji. Ze względu na szybkość przekazywania 
współcześnie informacji i wielość kanałów, którymi się to odbywa (telewizja, radio, prasa, 
a przede wszystkim internet) Rzecznik Prasowy Diecezji powinien być wolny od innych 
czasochłonnych funkcji, mobilny i stale dostępny dla przedstawicieli świata mediów. 

2. Swoje obowiązki Rzecznik Prasowy Diecezji ma realizować na czterech płaszczyznach: 

 zarządzanie informacją wewnątrz diecezji, 
 zarządzanie informacją w relacji diecezja – media,  
 zarządzanie informacją w Internecie, 
 zarządzanie informacją kryzysową. 
 

3. Dla potrzeb kompetentnego i skutecznego realizowania obowiązków Rzecznik Prasowy 
Diecezji powołuje do Biura Prasowego Diecezji współpracowników w charakterze 
konsultantów lub na podstawie umowy o wolontariat, umowy cywilnoprawnej lub umowy 
o pracę. Wszystkie zatrudnione w Biurze Prasowym Diecezji osoby powinny mieć 
kierunkowe wykształcenie medialne lub odpowiednią praktykę w środkach masowego 
przekazu. Istotna jest również znajomość specyfiki pracy przy administrowaniu 
informacją w środowisku mediów społecznościowych oraz strony internetowej. 

                                                           

18 por. „Kościół katolicki został ustanowiony przez Chrystusa Pana, aby nieść zbawienie[...] również za pomocą środków 

przekazu społecznego [...]. Kościołowi z natury przysługuje więc prawo posiadania i stosowania wszystkich tego rodzaju środków 

w takim zakresie, w jakim są niezbędne lub pożyteczne w chrześcijańskim wychowaniu i we wszelkich działaniach 

podejmowanych dla zbawienia dusz” ( dekret „Inter mirifica” Soboru Watykańskiego II) 
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ZALECENIA 

1. W celu skutecznego wykonywania zadań przez Biuro Prasowe Diecezji poprzez 
zarządzanie informacją wewnątrz diecezji należy rozumieć następujące obszary 
działań: 

 nawiązanie i podtrzymywanie bezpośredniej relacji przez Rzecznika Prasowego 
Diecezji z proboszczami parafii tworzącymi strukturę diecezji, 

 jeżeli obowiązki proboszcza na to nie pozwalają, utrzymywanie takiej relacji z 
konkretnie wyznaczoną w parafii osobą odpowiedzialną za kontakt z Biurem 
Prasowym Diecezji, 

 informowanie Biura Prasowego Diecezji drogą mailową o planowanych wydarzeniach 
mających charakter medialny (koncerty, prelekcje, spotkania, ciekawi goście, 
okolicznościowe eucharystie, wyjątkowe nabożeństwa), 

 wybór przez pracowników Biura Prasowego Diecezji tych informacji spośród 
nadesłanych z parafii, które mają szczególne znaczenie dla budowania zewnętrznego 
wizerunku diecezji, 

 pogłębienie przez pracowników Biura Prasowego Diecezji wybranych informacji o 
wszelkie dane potrzebne do stworzenia medialnego doniesienia i zredagowanie ich w 
formie praktycznej notatki (obejmującej opis wydarzenia, jego kontekst, dane 
teleadresowe, kontakt do osoby odpowiedzialnej za koordynację wydarzenia, 
ewentualne zdjęcia lub fragmenty wypowiedzi w formie cytatu z precyzyjnym opisem, 
kto jej udzielił). 

2. Zarządzanie informacją w relacji diecezja – media powinno obejmować następujące 
działania : 

 ustalenie przez Biuro Prasowe Diecezji wszystkich mediów (prasa, radio, telewizja 
oraz główne portale informacyjne), które funkcjonują na terenie diecezji albo 
bezpośrednio, albo poprzez konkretnie oddelegowanego przedstawiciela, 

 nawiązanie  osobistego kontaktu z przedstawicielami poszczególnych mediów i 
podtrzymywanie relacji z nimi, 

 bieżące udostępnianie konkretnym przedstawicielom mediów informacji o 
wydarzeniach w diecezji w formie notatki gotowej do wykorzystania w ich codziennej 
pracy oraz cykliczne wysyłanie biuletynu zawierającego opis zbliżających się istotnych 
wydarzeń w diecezji, 

 monitorowanie przekazu medialnego dotyczącego funkcjonowania diecezji. 

3. Mając na uwadze realizację zadania, jakim jest zarządzanie informacją w internecie,  
istotne staje się: 

 stworzenie jednolitej strony internetowej diecezji gliwickiej, która powinna zawierać 
wszystkie aktualne informacje dotyczące funkcjonowania diecezji (spis parafii, kapłani 
diecezji, duszpasterstwa, ordo, historia diecezji, aktualne kalendarium prac biskupa), 

 strona powinna być przejrzysta i intuicyjna, zrozumiała dla użytkowników w każdym 
wieku, 
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 strona powinna być miejscem publikacji informacji zebranych przez Biuro Prasowe 
Diecezji, pozyskanych z parafii w ramach współpracy między parafią, a Rzecznikiem 
Prasowym Diecezji, 

 stworzenie profilu diecezji w wybranych mediach społecznościowych (tutaj na 
szczególną uwagę zasługuje facebook), 

 profil powinien być aktualizowany na bieżąco, a za moderowanie go i atrakcyjne 
aktualizowanie informacji odpowiadać powinni pracownicy Biura Prasowego Diecezji, 

 także parafie i wspólnoty funkcjonujące w ramach diecezji powinny w miarę swoich 
możliwości i dostępnych środków zwrócić baczniejszą uwagę na potencjał jaki tkwi w 
internetowym wymiarze informowania o ich działalności. 

4. W związku z coraz częstszymi sytuacjami, które w sposób szczególnie bolesny albo 
kontrowersyjny dotykają Kościoła w jego wymiarze wspólnotowym i instytucjonalnym, 
konieczne jest wprowadzenie pojęcia zarządzania informacją kryzysową. Przez 
zarządzanie taką informacją należy rozumieć: 

 bezwzględne powstrzymanie się od wypowiedzi spontanicznej i z zaskoczenia, gdy już 
do takiej gorszącej lub bolesnej sytuacji dojdzie i zostaniemy poproszeni przez 
przedstawicieli mediów o komentarz (co pod żadnym pozorem nie oznacza unikania 
kontaktu z mediami), 

 poproszenie o podanie szczegółów sprawy, którą mamy komentować, 

 poproszenie o czas potrzebny do udzielenia kompetentnej odpowiedzi pamiętając 
jednak, że przedstawiciele mediów (szczególnie codziennych) nie będą czekać na 
oświadczenie/komentarz zbyt długo, 

 natychmiastowe zgłoszenie takiej sytuacji Rzecznikowi Prasowemu Diecezji celem 
sprawdzenia informacji i przygotowania odpowiedzi odpowiedniej do sytuacji, 

 w odpowiedzi udzielanej przedstawicielom mediów po uprzedniej konsultacji z 
Rzecznikiem Prasowym Diecezji wyraźnie określamy:  

a) jakie są potwierdzone fakty, 

b) dementujemy te informacje, co do których mamy pewność, iż są nieprawdziwe, 

c) informacje nie dające się zweryfikować w ustalonym wcześniej czasie  
przedstawiamy jako te, które nie zostaną zbagatelizowane i będą podlegać 
weryfikacji oraz szczegółowemu sprawdzeniu dla wyjaśnienia okoliczności sprawy, 

d) co do szczegółowych kroków, jakie podejmie w danej sprawie Kościół lokalny 
odsyłamy do Rzecznika Prasowego Diecezji. 
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