
NOWY CZŁOWIEK W ŚWIECIE MEDIÓW 
Czas: 20 min.  

W oparciu o proponowane teksty należy przygotować krótką prezentację (multimedialną), 

w której przedstawione i omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące natury i zadań 

mediów, a także zasad życia w środowisku społecznego komunikowania. 

Teksty, dodatkowe materiały i przykładowy schemat prezentacji multimedialnej można znaleźć 

na stronie Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego www.oaza.pl/cdks w zakładce 

Materiały formacyjne (prawe menu). 

Zostały tam również zamieszczone ujęte w 10 punktów zasady korzystania z mediów – „Miej 

właściwy stosunek do mediów”. Warto przygotować wydrukowane egzemplarze tych zasad 

i rozdać uczestnikom Dnia Wspólnoty. 

Jest to również okazja do zaprezentowania mediów oazowych: ogólnopolskich i diecezjalnych 

(strony, pisma). Aktywne włączanie się w „krążenie życia” – jak to nazywał ojciec Franciszek – 

jest istotnym elementem formacji. Jeśli chcemy się rozwijać, powinno nas interesować, czym żyje 

Ruch w Polsce i poza jej granicami, jak wygląda życie wspólnot we własnej diecezji. Musimy 

dzielić się swoim świadectwem w mediach, poznawać doświadczenia innych i uczyć się robić to 

dobrze na sposób właściwy mediom. 

WPROWADZENIE 
Jeśli nie opowiesz swojej historii, zrobią to za ciebie inni! 

Żyjemy w świecie natłoku informacji, w którym ilość danych rośnie szybciej niż zdolność ich 

przetwarzania. Dobrze poinformowanym staje się ten, kto jest w stanie nie utonąć w powodzi 

informacji i kto jednocześnie nie blokuje się na nowe wiadomości, jest w stanie wychwycić nowe 

trendy, kto nie zatrzymuje się w miejscu, w którym już się czegoś nauczył, w którym już wie. Gra 

w masowej komunikacji toczy się o to, by choć na chwilę zatrzymać uwagę odbiorcy. Odbiorcy 

zaś szukają skutecznych filtrów, aby w obcowaniu z informacją pozbyć się ozdobników, 

przeszkadzaczy lub zamykają się na napływające komunikaty. 

Radykalnej zmianie ulega sposób korzystania z informacji: tekst jest raczej przebiegany niż 

czytany, „skanuje” się zdjęcia, wybicia, nadtytuł, lead. Jeśli to nie zainteresuje, szuka się dalej. 

Przypomina to bardziej surfowanie po powierzchni niż wczytywanie się w przekazywane treści. 

Kto nie potrafi powiedzieć, o co mu chodzi w krótkiej, esencjonalnej porywającej narracji, która 

zatrzyma uwagę odbiorców, ten zginie w nawałnicy informacji współczesnego świata.1 

WIDZIEĆ – PREZENTACJA 
Proponujemy następujący plan prezentacji: 

1. Środki komunikacji społecznej – charakterystyka i zadania. 

2. Człowiek jako istota dążąca do komunikowania się i budowania relacji. 

                                                             
1 Na podstawie książki Eryka Mistewicza, Marketing narracyjny, Jak budować historie, które sprzedają, 2011. 



3. Wychowanie do mediów – dlaczego musimy się uczyć je rozumieć i nimi posługiwać? 

4. Media w ewangelizacji. 

OSĄDZIĆ – PYTANIA 
Pytania warto umieścić na ostatnim polu prezentacji i zostawić uczestnikom 2-3 minuty na 

krótką refleksję.  

1. Czy z powodu mediów istnieje w naszym życiu zagrożenie mniejszej obecności dla tych, 

których spotykamy w naszym zwykłym, codziennym życiu? 

2. Czy istnieje ryzyko większego rozproszenia, ponieważ nasza uwaga jest podzielona 

i pochłonięta „innym” światem niż ten, w którym żyjemy? 

3. Czy mamy czas, aby krytycznie myśleć o naszych wyborach i umacniać relacje 

międzyludzkie, aby były naprawdę głębokie i trwałe? 

DZIAŁAĆ 
Jest to czas na zaproszenie do współtworzenia mediów oazowych i prezentację diecezjalnych 

dzieł komunikowania społecznego Ruchu Światło-Życie, DKS-u, jeśli istnieje w diecezji. 
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Tekst przygotowany na DW animatorów i moderatorów  


