
NOWY CZŁOWIEK W ŚWIECIE MEDIÓW 
Na podstawie poniższego tekstu należy zaplanować spotkanie wspólnotowe/w małych grupach 

poruszające problematykę właściwego korzystania z mediów. 

W tym celu należy najpierw: 

1. Przeczytać wybrane materiały. 

2. Zdecydować, jakie treści trzeba koniecznie przekazać uczestnikom spotkania. 

3. Zdecydować, w jakiej formie najkorzystniej to uczynić. 

4. Przygotować wstępny plan spotkania. 

Czas: ok. 40 min. 

COMMUNICARE HUMANUM EST 
Łacińskie communicare oznacza wchodzenie z innymi w relacje, dzielenie się z innymi. 

Przepowiadanie Chrystusa w świecie nowych technologii wymaga głębokiej znajomości tego 

świata, jeśli mają one właściwie służyć naszej misji. 

Nowe technologie odpowiadają na głębokie pragnienie osób, by nawiązywać wzajemne relacje. 

Owo pragnienie komunikacji i przyjaźni jest zakorzenione w ludzkiej naturze i nie może być 

rozumiane jedynie jako odpowiedź na innowacje techniczne. W świetle orędzia biblijnego należy je 

postrzegać przede wszystkim jako pragnienie doświadczenia komunikatywnej i jednoczącej miłości 

Boga, który pragnie, aby cała ludzkość była jedną rodziną. Kiedy odczuwamy potrzebę zbliżenia się 

do innych osób, gdy chcemy je lepiej poznać, i dać się poznać, odpowiadamy na Boże wezwanie, 

które jest wpisane w naszą naturę istot stworzonych na Boży obraz i podobieństwo, Boga 

komunikacji i komunii1. 

Przekazywanie Ewangelii poprzez nowe media oznacza nie tylko umieszczenie treści wyraźnie 

religijnych w różnych mediach, ale również konsekwentne świadczenie na własnym profilu 

cyfrowym oraz w sposobie przekazywania, wyborów, preferencji i osądów, które powinny być 

w pełni zgodne z Ewangelią, nawet jeśli wprost o niej nie mówią. Ponadto, nawet w świecie 

cyfrowym, nie można głosić orędzia bez konsekwentnego świadectwa tego, który je głosi. 

W nowych kontekstach i w nowych formach wyrazu chrześcijanin jest po raz kolejny powołany do 

dawania odpowiedzi każdemu, kto pyta o motywy nadziei, która w nim jest (por. 1 P 3,15). Wynika 

stąd, że istnieje chrześcijański styl obecności w świecie cyfrowym: przyjmuje on formę komunikacji 

szczerej i otwartej, odpowiedzialnej i szanującej innych2. 

MEDIA ŁĄCZĄ LUDZI 
Internet jest integralną częścią ludzkiego życia. 

Nowe technologie zmieniają nie tylko sposób komunikowania się, ale także komunikację samą 

w sobie, i można z tego powodu stwierdzić, że stajemy w obliczu szerokiej transformacji 

                                                             
1 Na podstawie Orędzia Ojca Świętego na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2009: Nowe 

technologie, nowe relacje. Krzewić kulturę poszanowania, dialogu i przyjaźni. 

2 Orędzie Ojca Świętego na XLV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2011: Prawda, 

przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej. 



kulturowej3. Nowe technologie pozwalają ludziom na spotykanie się ponad granicami przestrzeni 

i własnych kultur, dając w ten sposób początek całemu światu nowych potencjalnych przyjaźni. 

Dostępność telefonów komórkowych i komputerów w połączeniu z globalnym zasięgiem internetu, 

pozwalają na niemal natychmiastowe przekazywanie słów i obrazów na ogromne dystanse oraz do 

najbardziej odległych zakątków świata. (…) Szczególnie młodzi ludzie pojęli ogromne możliwości 

nowych mediów sprzyjających połączeniu, komunikacji i porozumieniu między jednostkami 

i wspólnotami. Wykorzystują je do kontaktu ze swymi przyjaciółmi, do spotkania nowych osób, dla 

tworzenia wspólnot i sieci, poszukiwania informacji i wiadomości, wymiany idei i opinii. Z tej nowej 

kultury komunikacji wypływa szereg korzyści: rodziny mogą utrzymywać kontakt, nawet jeśli są 

oddzielone ogromnym dystansem, studenci i naukowcy mają łatwiejszy i bezpośredni dostęp do 

dokumentów, do źródeł i wynalazków naukowych i mogą też dzięki temu pracować zespołowo 

w różnych miejscach. Ponadto interaktywna natura nowych mediów sprzyja bardziej dynamicznym 

formom nauczania i komunikacji przyczyniając się w ten sposób do postępu społecznego4. 

W świecie cyfrowym przekazywanie informacji oznacza coraz częściej wprowadzanie ich do sieci 

społecznej, gdzie wiedza jest dzielona wspólnie w obrębie wymiany prywatnej. Relatywizacji ulega 

jasne rozróżnienie między producentem a konsumentem informacji, zaś komunikacja chciałaby być 

nie tylko wymianą danych, ale również coraz bardziej dzieleniem się nimi. Dynamika ta przyczyniła 

się do nowego dowartościowania komunikacji, uważanej przede wszystkim za dialog, wymianę 

i solidarność oraz tworzenie pozytywnych relacji. Z drugiej strony napotykamy na pewne 

ograniczenia typowe dla komunikacji cyfrowej: stronniczość interakcji, skłonność do 

komunikowania jedynie pewnych części swego świata wewnętrznego, ryzyko popadnięcia 

w pewien rodzaj budowania obrazu samego siebie, który może pozwalać na samozadowolenie. 

Obecność w przestrzeniach wirtualnych może być oznaką autentycznego poszukiwania osobistego 

spotkania z drugim, jeśli zwraca się uwagę na uniknięcie takich jej niebezpieczeństw, jak chronienie 

się w jakimś świecie paralelnym, lub nadmierna ekspozycja na świat wirtualny. W poszukiwaniu 

dzielenia się, „przyjaźni”, staje się w obliczu wyzwania bycia autentycznym i wiernym wobec siebie, 

nie ulegając złudzeniu sztucznego budowania swego „profilu” społecznościowego5. 

SZANSE I ZAGROŻENIA 
Nauczyć się komunikowania znaczy zdobyć umiejętność słuchania, kontemplacji, a nie tylko 

mówienia. 

Istnieje niebezpieczeństwo używania internetu ze zwykłej potrzeby zaznaczenia swej obecności 

i traktowania go jedynie jako przestrzeni, którą należy zająć. Zadaniem osoby, która chce działać 

w mediach, jest torowanie drogi nowym spotkaniom, zapewnianie wysokiej jakości ludzkiego 

kontaktu oraz troska o osoby i ich prawdziwe potrzeby duchowe, dawanie ludziom znaków 

                                                             
3 Orędzie Ojca Świętego na XLV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2011: Prawda, 

przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej. 

4 Orędzie Ojca Świętego na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2009: Nowe technologie, 

nowe relacje. Krzewić kulturę poszanowania, dialogu i przyjaźni. 

5 Orędzie Ojca Świętego na XLV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2011: Prawda, 

przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej. 



niezbędnych do rozpoznania Pana; umożliwianie im wychowywania się do oczekiwania i nadziei 

oraz zbliżenia się do Słowa Bożego, które zbawia i sprzyja integralnemu rozwojowi człowieka6. 

Trzeba uważać, by nie banalizować koncepcji i doświadczenia przyjaźni. Byłoby rzeczą smutną, 

gdyby pragnienie podtrzymywania i rozwijania przyjaźni on-line realizowało się kosztem 

dyspozycyjności dla rodziny, dla bliskich i tych, których spotykamy w codziennej rzeczywistości – 

w miejscu pracy, w szkole, w czasie wolnym. Jeśli bowiem pragnienie łączności wirtualnej staje się 

obsesyjne, to konsekwencją jest wyizolowanie osoby i zerwanie realnej interakcji społecznej. 

Prowadzi to także do zaburzenia modeli odpoczynku, ciszy i niezbędnej do ludzkiego rozwoju 

refleksji7. 

 Milczenie jest integralną częścią komunikacji i nie istnieją bez niego słowa bogate w treść. W ciszy 

słyszymy i poznajemy lepiej samych siebie. Milknąc pozwalamy drugiej osobie mówić, wyrazić 

siebie, a sobie samym na to, byśmy nie przywiązywali się bez odpowiedniej konfrontacji wyłącznie 

do własnych słów czy idei. W ten sposób tworzy się przestrzeń, w której dzięki słuchaniu się 

nawzajem możliwe jest nawiązanie pełniejszej relacji międzyludzkiej.  Tam, gdzie jest dużo 

komunikatów i informacji, milczenie staje się niezbędne, by rozróżnić to, co ważne, od tego, co 

zbędne lub marginalne; pomaga odkryć, że istnieje związek między wydarzeniami, które na 

pierwszy rzut oka nie wydają się powiązane, a także ocenić, przeanalizować wiadomości, dzięki 

czemu można dzielić się opiniami przemyślanymi i wyważonymi i tworzyć autentyczną, wspólną 

wiedzę. Z tego względu konieczne jest tworzenie odpowiedniego środowiska, swoistego 

«ekosystemu», w którym panowałaby równowaga między milczeniem, słowem, obrazami 

i dźwiękami8. 

Prawda, którą staramy się dzielić z innymi, nie czerpie swej wartości z „popularności” czy też 

przyciąganej przez nią uwagi. Musimy sprawić, aby była znana w swej pełni, a nie możliwą do 

przyjęcia za cenę jej rozmycia. Musi stać się codziennym pokarmem, a nie chwilową atrakcją. 

Prawda Ewangelii nie jest czymś, co może być przedmiotem konsumpcji lub powierzchownej 

przyjemności, ale jest darem, który wymaga wolnej odpowiedzi. Chociaż głoszona w przestrzeni 

sieci wirtualnej, wymaga zawsze wcielenia w świat rzeczywisty. Z tego względu w przekazywaniu 

wiary fundamentalne znaczenie mają nadal bezpośrednie relacje międzyludzkie9! 

Jeśli nowe media mają służyć dobru jednostek i społeczeństwa, wszyscy ich użytkownicy powinni 

unikać dzielenia się słowami i obrazami poniżającymi istoty ludzkie, upowszechniającymi 

nienawiść i nietolerancję, deprecjonującymi dobro i intymność ludzkiej płciowości czy 

                                                             
6 Na podstawie Orędzia Ojca Świętego na XLIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2010: Kapłan 

i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa. 

7 Orędzie Ojca Świętego na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2009: Nowe technologie, 

nowe relacje. Krzewić kulturę poszanowania, dialogu i przyjaźni. 

8 Orędzie Ojca Świętego na XLVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2012: Milczenie i słowo 

drogą ewangelizacji. 

9 Orędzie Ojca Świętego na XLV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2011: Prawda, 

przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej. 



eksploatującymi słabych i wrażliwych10. W przekazie informacji w jakiejkolwiek formie należy 

zawsze kierować się etyczną zasadą poszanowania prawdy i godności człowieka11. 

RODZINA A MEDIA 
W wielu domach i rodzinach media są przyjmowane każdego dnia jako stali goście. Jak rodziny 

korzystają ze środków społecznego przekazu oraz jak środki te traktują rodzinę i jej sprawy? 

Wiele rodzin na całym świecie, nawet niezbyt zamożnych, może dziś korzystać we własnych 

domach z bardzo bogatej i różnorodnej oferty środków przekazu. W rezultacie mają one 

praktycznie nieograniczone możliwości zdobywania informacji i wiedzy, rozwoju kulturowego 

i nawet wzrostu duchowego — daleko większe niż możliwości większości rodzin w dawniejszych 

czasach. Jednakże te same media potrafią też wyrządzić poważną szkodę rodzinom, prezentując 

niewłaściwą, a nawet wypaczoną wizję życia, rodziny, religii i moralności12. 

Z jednej strony często przedstawiają one małżeństwo i życie rodzinne z dużą wrażliwością, 

realistycznie, ale życzliwie, podkreślając takie wartości jak miłość, wierność, przebaczenie 

i wielkoduszne poświęcenie się dla innych. Dotyczy to również przypadków, w których ukazują one 

niepowodzenia i rozczarowania, nieuniknione w życiu par małżeńskich i rodzin — napięcia, 

konflikty, porażki, złe wybory i wyrządzane krzywdy — ale starając się oddzielać dobro od zła, 

odróżniać prawdziwą miłość od jej pozorów, podkreślać niezastąpioną rolę rodziny jako 

podstawowej komórki społecznej. Z drugiej strony, zbyt często bezkrytycznie mówi się 

o niewierności, współżyciu płciowym poza małżeństwem, braku moralnej i duchowej wizji 

małżeńskiego przymierza, natomiast okazuje się akceptację takim praktykom jak rozwód, 

antykoncepcja, aborcja i homoseksualizm13. 

Wychowanie do mediów powinno mieć pozytywny charakter. 

Podobnie jak wszelkie wychowanie, również to do mediów wymaga formacji do korzystania 

z wolności. Jest to odpowiedzialność zobowiązująca. Zbyt często wolność przedstawiana jest jako 

niestrudzone poszukiwanie przyjemności lub nowych doświadczeń. To jest przekleństwo, a nie 

wyzwolenie!  Rzeczywista wolność wzywa do wyboru, nie nieroztropnie, lecz rozmyślnie, tego 

wszystkiego, co jest dobre, prawdziwe i piękne. Rodzice są strażnikami tej wolności dzieci i dając 

im stopniowo coraz większą swobodę, wprowadzają je w głęboką radość życia14. 

Za wychowanie dzieci do wybiórczego korzystania z mediów odpowiedzialni są rodzice, Kościół 

i szkoła. Pierwszoplanowa jest tu rola rodziców. Mają oni prawo i obowiązek zapewnienia 

roztropnego korzystania z mediów, kształtując sumienia swych dzieci, aby były one w stanie wydać 

                                                             
10 Orędzie Ojca Świętego na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2009: Nowe technologie, 

nowe relacje. Krzewić kulturę poszanowania, dialogu i przyjaźni. 

11 Orędzie Ojca Świętego na XXXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2004: Media w rodzinie: 

ryzyko i bogactwo. 

12 jw. 

13 jw. 

14 Orędzie Ojca Świętego na XLI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2007: Dzieci i środki 

komunikowania: wyzwanie dla edukacji. 



wartościowy i obiektywny osąd, jakim będą się kierować przy wyborze bądź odrzuceniu 

proponowanych programów (por. Jan Paweł II, adhortacja apostolska Familiaris consortio, 76)15.  

Powinni oni ustalać reguły korzystania ze środków społecznego przekazu w domu, czyli zwracać 

uwagę na planowanie i programowanie korzystania z mediów, na ścisłe ograniczanie czasu, jaki 

dzieci poświęcają mediom, organizowanie wspólnych rozrywek w gronie rodziny, całkowite 

zabranianie dostępu do niektórych środków przekazu oraz okresową rezygnację z korzystania 

z wszystkich mediów na rzecz innych form wspólnego spędzania czasu. 

Gdy rodzice wywiązują się z tego zadania dobrze i konsekwentnie, życie rodzinne ogromnie na tym 

zyskuje. Nawet małym dzieciom można przekazać istotne informacje na temat mediów: że są one 

tworzone przez ludzi, którym zależy na przekazywaniu pewnych treści; że treści te mają często 

zachęcać do określonych zachowań — do kupienia jakiegoś towaru albo do postępowania w sposób 

budzący zastrzeżenia — które nie leżą w rzeczywistym interesie dziecka i nie są zgodne z prawdą 

moralną; że dzieci nie powinny bezkrytycznie przyjmować ani naśladować tego, co znajdują 

w mediach. 

Przede wszystkim rodzice powinni dawać dzieciom dobry przykład swym rozważnym 

i wybiórczym korzystaniem z mediów. W wielu przypadkach przydatne może być współdziałanie 

rodzin, które razem zastanawiają się, jakie problemy i możliwości stwarza korzystanie z mediów. 

Rodziny powinny otwarcie mówić producentom, twórcom reklam i władzom publicznym, co im się 

podoba, a co nie”16. 
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