
Nowy Człowiek w sieci 
Konspekt konferencji 

Od autora 
Konferencja “Nowy Człowiek w sieci” zrodziła się jako odpowiedź na lata           
obserwacji zachowań znajomych katolików w mediach      
społecznościowych, głównie na Facebooku. Z tego też powodu        
zdecydowana większość treści ma oparcie w osobistych doświadczeniach        
autora. 
Tam, gdzie było to możliwe, starałem się zamieścić odniesienia do          
obiektywnych źródeł mogących nieco rozjaśnić zagadnienie lub oprzeć je         
w twardych danych. 
Zasadniczą osią konferencji jest pokazanie zachowań i motywacji, którymi         
kierujemy się, gdy przebywamy w mediach społecznościowych, poddanie        
ich pod dyskusję i wyciągnięcie wniosków. 
Ze względu na to, że moim głównym miejscem w sieci jest Facebook,            
konferencja skupia się zasadniczo właśnie na tym medium, jednakże         
spostrzeżenia opisane w niej można spokojnie przenieść również na grunt          
Instagrama, a także innych podobnych miejsc. 
 
Konferencja zajmuje zazwyczaj ok. 1 godziny razem z czasem na          
ewentualne pytania. 

 

  



Wprowadzenie 

 
W ramach wprowadzenia proponowane jest ćwiczenie w następującej        
formie: 

1. Uczestnicy mają zamknąć oczy 
2. Następnie mają wyobrazić sobie, że ktoś zupełnie obcy dostaje się          

do ich pokoju/mieszkania. Celem tego człowieka jest poznanie        
nas.  
Osoba ta zagląda wszędzie, gdzie tylko może. Ogląda wszystkie         
napotkane przedmioty, zagląda do kalendarza, analizuje tablicę       
korkową nad biurkiem, przegląda zawartość szuflad, szafek,       
notesów, przygląda się obrazkom na ścianie itp. Jaki obraz naszej          
osoby wyłoni się z takiej analizy? 

3. W kolejnym kroku uczestnicy mają wyobrazić sobie sytuację        
analogiczną, ale na naszym koncie społecznościowym. Co wyjdzie        
z obejrzenia naszych zdjęć, wpisów, “lajków”, udostępnień,       
oznaczeń itd.? 

4. Konfrontacja tych dwóch obrazów może prowadzić do ciekawych        
wniosków, które jednak pozostawiamy uczestnikom do osobistej       
analizy. 



Nowy ja! 

 
Stawiamy uczestników wobec hipotetycznej sytuacji: pewna osoba       
właśnie wróciła z jakiegoś wydarzenia (rekolekcji/kursu) na którym        
przeżyła mocne doświadczenie Bożej miłości. W wyniku tego następuje         
zmiana w tej osobie - od teraz na jej profilu społecznościowym ląduje            
mnóstwo treści religijnych. 
 



 
W tym miejscu stawiamy pytanie do dyskusji: jaki cel przyświeca tej           
osobie? 
Chcemy, by uczestnicy sami zastanowili się nad możliwymi motywacjami         
takiego zachowania. 
UWAGA: To pytanie nie ma na celu przekreślenia motywacji, które kierują           
tą osobą. Nie chcemy też jej oceniać. Nie zakładamy w tym miejscu, że ta              
osoba na pewno postępuje źle, ani też, że na pewno postępuje dobrze. 
 
  



 
Na chwilę zostawiamy naszego nawróconego osobnika - wrócimy do         
niego za chwilę. 
Na slajdzie zostały wymienione najczęstsze “grzechy” popełniane przez        
osoby wierzące (i nie tylko) w mediach społecznościowych. Lista jest          
subiektywna i wynika z obserwacji autora prezentacji. Część punktów         
została dodatkowo wsparta przykładami. 

● “tandeta” graficzna - obecnie zdarza się to coraz rzadziej, ale          
nadal można to zaobserwować. Przykład 1 odnosi się wprost do          
tego błędu. Nie przykładamy się do jakości treści przez nas          
publikowanych. Inaczej mówiąc: jesteśmy na bakier z       
profesjonalizmem naszych grafik 

● pchanie treści religijnych wszędzie i bez namysłu - część         
katolików ma takie (błędne) przekonanie, że jeśli będą swoich         
niewierzących znajomych okładać codziennie Panem Jezusem na       
swoim profilu społecznościowym, to zbawią świat. Skutki są jednak         
takie, że czasem zniechęcamy nawet naszych wierzących       
znajomych. 

● udostępnianie wszystkiego co się da, o ile tylko jest to          
związane z wiarą - ten punkt mocno łączy się z poprzednim, więc            
przy omawianiu można je połączyć 



● brak weryfikacji zamieszczanych informacji - ten punkt można        
zastosować do ogółu społeczeństwa, bo mamy generalnie       
tendencję do łatwowierności wobec treści w internecie. Przykład 2         
prezentuje właśnie taką “fejkową” informację. 

● mieszanie religii i polityki - to nie wymaga wyjaśnienia. Warto          
jedynie wspomnieć, że mieszanie tych dwóch nie wychodzi na         
zdrowie ani jednemu, ani drugiemu. Czynienie jakiejś partii Bożymi         
wybrańcami, twierdzenie, że będzie lepiej, jeśli ogłosimy Jezusa        
Królem Polski, czy też straszenie, jak to będzie źle, jeśli nie           
wybierzemy jakiejś partii, że ściągniemy na siebie gniew Boga -          
pewne skrajne przykłady, ale niestety prawdziwe. 

● lajki są publiczne - a czasami z lajków wychodzi mocna          
hipokryzja, co widać na przykładzie nr 3. 

 
 
Wszystkie przykłady pochodzą ze zrzutów ekranu, na których widać         
rzeczy znalezione na profilach znajomych autora prezentacji. 



Przykład 1 

 
  



Przykład 2 

 



Przykład 3 

 
 
 
  



 
W tym miejscu chcemy dać uczestnikom kolejne miejsce do         
zastanowienia się nad motywacjami.  
Możemy albo dać im czas na zastanowienie się w ciszy (1-2 min.), albo             
pozwolić na kolejną burzę mózgów. 
 
  



Podsumowaniem tematu “grzechów” jest wniosek: 

 
 
  



Następnie przechodzimy do kluczowej myśli konferencji: 

 

 
 
  



Jak żyć? 
Po głównej myśli przechodzimy do ważnego pytania, które mogło zrodzić          
się po tym, co usłyszeliśmy do tej pory: 

 
  



Można zapytać uczestników co o tym myślą, po czym przechodzimy do           
udzielania odpowiedzi: 

 
Ten slajd tak naprawdę sprowadza się do przełożenia idei “Nowego          
Człowieka” na grunt spotkania z drugim człowiekiem w sieci. Posiadam          
siebie w dawaniu siebie, a więc przenoszę ciężar myślenia z siebie na            
drugą osobę - egoizm zamieniam na altruizm. Zamiast myśleć o tym, jak            
wypromować siebie w sieci, pokazać “jaki jestem fajny”, myślę o tym, by            
zdziałać dobro w drugiej osobie. 



 
Na tym slajdzie jest druga najważniejsza myśl konferencji. Tak         
naprawdę pamiętając o tym w codzienności, nie tylko w sieci, będziemy           
zawsze postępować dobrze. Przykazanie miłości bliźniego powinno       
działać również w sieci. 
 
  



Po tym mocnym punkcie poruszamy ponownie temat jakości naszych         
materiałów: 

 
Główna myśl jest następująca: 
Jeśli sami nie potrafimy stworzyć materiałów wysokiej jakości, należy         
posłużyć się ogólnodostępnymi źródłami. Warto jednak dbać o jakość tych          
źródeł, bo w sieci można znaleźć również wiele kiepskich grafik. 
W Internecie można znaleźć również półautomatyczne narzędzia, dzięki        
którym szybko możemy zrobić spójną i ładną grafikę bez konieczności          
posiadania kwalifikacji. 
 
Przykład narzędzia: 
https://www.canva.com/photo-editor/app/   

https://www.canva.com/photo-editor/app/


Dyskusje 
Temat sam w sobie jest bardzo trudny.  
Warto na początku zaznaczyć, że nie mówimy w tym miejscu o prostych            
dyskusjach w stylu “czy ananas na pizzy to profanacja?”. Chodzi o           
dyskusje światopoglądowe, a więc na tematy etyczne - aborcja, eutanazja,          
in vitro itp. 

 
Wniosek opisany na tym slajdzie wynika z osobistych doświadczeń autora          
prezentacji. Jest więc zrozumiałe, że znajdą się tacy, którzy się z nim nie             
zgodzą. Mimo upływu czasu obserwacje pokazują jednak, że wciąż jest on           
prawdziwy. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że nasze społeczeństwo         
coraz mocniej się polaryzuje, a co za tym idzie - mamy coraz ostrzej             
wyrobione zdanie na każdy temat i coraz mocniej chcemy go bronić.  
 



 
Zasady opisane na tym slajdzie są owocem wielu “potknięć” (mniej lub           
bardziej bolesnych) autora prezentacji. Zachęcam do rozszerzenia ich o         
własne przemyślenia jak również o korektę, jeśli sami się z nimi nie            
zgadzamy. 
 

● Nie udzielaj się w dyskusji, jeżeli nie masz rzeczowej wiedzy w           
temacie  
Doświadczenie pokazuje, że komentując jakieś zagadnienie nie       
posiadając kompetencji często szkodzimy tematowi - np. jeśli nie         
znamy konkretnych danych dot. aborcji strona przeciwna może        
łatwo zbić naszą wypowiedź swoją wiedzą, przez co zewnętrzny         
obserwator dyskusji ma wrażenie, że zwolennicy aborcji mają        
rację, a nie przeciwnicy, bo argumenty przeciwników są obalane 

● Argumenty religijne przekonają tylko wierzących  
Nie ma złudzeń: społeczeństwo jest coraz mniej przekonane co do          
siły argumentów w stylu “Bóg tak kazał”. W obecnych czasach          
silny argument, to argument oparty w o naukowe dane. 

● Nie oczekuj, że ktoś stwierdzi "no tak, masz rację, przekonałeś          
mnie, zmieniam zdanie". Nawet, jeśli zmieni zdanie,       
prawdopodobnie nie przyzna tego publicznie. 
Obserwacja pokazuje, że tak właśnie jest. Ludzie nie lubią         
przyznawać, że ponieśli porażkę. W chwili, gdy wyczerpią im się          
argumenty, albo zaczynają obrażać przeciwnika, albo wycofują się        
z dyskusji.  



Tak czy inaczej, cisza po drugiej stronie może oznaczać wiele          
rzeczy, czasem również fakt, że nasze argumenty po prostu         
odnoszą jakiś pozytywny skutek. 

● Dobierając naukowe argumenty, powołuj się na sprawdzone,       
wiarygodne źródła 
Używanie argumentów ze źródeł wątpliwej jakości to niedźwiedzia        
przysługa dla tematu. Ośmieszamy zarówno siebie, jak i ogólnie         
nasz punkt widzenia. A nie trzeba tego robić, bo na “kościelne”           
stanowisko wobec tematów światopoglądowych można znaleźć      
konkretne dane w wiarygodnych i obiektywnych źródłach. 

● Nie obrażaj osób, z którymi dyskutujesz - przedstawiaj swój         
punkt widzenia, szanując czyjeś odmienne zdanie. 
Gdy w rzeczowej dyskusji pojawia się rzucanie obelgami, czy też          
tekstami w stylu “pójdziesz do piekła grzeszniku!”, to tak naprawdę          
kończy się dyskusja. To, że ktoś ma inne zdanie, wcale nie czyni            
go gorszym człowiekiem. Dojrzały katolik potrafi uszanować inne        
myślenie. Każdy człowiek jest dzieckiem Bożym, każdy ma prawo         
błądzić. A wyciąganie kogoś z błędu nie polega na obrażaniu tego,           
kim jest i co myśli. 

 
  



 
Ten temat jest bardzo istotny i bolesny. Zwłaszcza młodzi ludzie nie zdają            
sobie sprawy z tego, że coś, co dla jednych jest niewinnym żartem, dla             
innych jest dramatem. Kilka osób naśmiewa się z kogoś w szkole, w sieci,             
a potem dzieją się tragedie. 
 
Kilka stron na podparcie kwestii (dostęp 11.05.2019): 
http://brpd.gov.pl/aktualnosci/czy-hejt-jest-rozrywka-wyniki-badania-pod-p
atronatem-rpd 
https://oko.press/mlodzi-depresji-2017-116-osob-popelnilo-samobojstwo-7
30-probowalo-ministerstwo-zdrowia-plan-ratunkowy/ 
 

http://brpd.gov.pl/aktualnosci/czy-hejt-jest-rozrywka-wyniki-badania-pod-patronatem-rpd
http://brpd.gov.pl/aktualnosci/czy-hejt-jest-rozrywka-wyniki-badania-pod-patronatem-rpd
https://oko.press/mlodzi-depresji-2017-116-osob-popelnilo-samobojstwo-730-probowalo-ministerstwo-zdrowia-plan-ratunkowy/
https://oko.press/mlodzi-depresji-2017-116-osob-popelnilo-samobojstwo-730-probowalo-ministerstwo-zdrowia-plan-ratunkowy/


 
Cytat wart przytoczenia w całości - dość dobrze pokazuje zdrowe          
spojrzenie na temat. 
 
  



 
Ten slajd ma za zadanie pokazać chrześcijańskie spojrzenie na temat          
“mowy nienawiści”. Treść po raz kolejny jest owocem przemyśleń autora. 



Oszustwa 

 
Ten etap prezentacji jest nieco bardziej “techniczny”. Chodzi o to, by           
pokazać, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Absolutnie nie wyczerpuje         
on tematu, a jedynie zahacza o kilka istotnych kwestii w oceanie           
zagadnień. 
 



 
Internet jest pełen miejsc, w     
których próbuje się na nas     
wywierać presję, by coś zrobić.     
Warto mieć świadomość, że    
jesteśmy wolni, a zatem jakaś     
podrzędna strona na   
facebooku nie może być    
kryterium, według którego   
będziemy oceniać naszą   
wartość. Wpis zaprezentowany   
poniżej jest jedynie obrazkiem,  
a zatem nasza reakcja na     
niego nie jest istotna w     
kontekście naszych poglądów.   
Spokojnie możemy go ominąć i     
nic się nie stanie. 
 

 



 
Choć nie jest to duże zagrożenie, to jednak jest to pewien objaw            
współczesnego świata - chcemy coś “znaczyć”, a zatem lubimy, gdy ktoś           
nas zauważy. Choć jest to niewinna zabawa, tak naprawdę istnieje ryzyko,           
że za pomocą oznaczania ktoś wykorzysta nasz profil. 
 
  



Kilka zasad bezpieczeństwa 

 
Za pomocą “darmowych doładowań/kuponów/kartonów czekolad” na      
facebooku można stracić nie tylko dostęp do konta, lecz czasem również           
sporą ilość pieniędzy. Gdy klikamy w ofertę na takiej stronie, często           
oczekuje się od nas wysłania drogiego SMSa, który później zapisuje nas           
na jeszcze droższą subskrypcję SMS. 
 
  



 
Zasada jest dość prosta: jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, to nigdzie           
nie powinno pojawić się ponownie pole na nazwę użytkownika i hasło do            
facebooka. Jedyny bezpieczny sposób logowania/rejestracji za pomocą       
facebooka, to okienko jak powyżej.  



 
Widzisz link w jakiejś niesamowitej historii na facebooku - nie klikaj! Jeśli            
nawet samo kliknięcie jest nieszkodliwe (a czasem jest), to na otwartej           
stronie mogą wystąpić np. prośby o weryfikację za pomocą SMSa          
(drogiego), czy też ponowne zalogowanie się danymi z facebooka (co          
grozi utratą dostępu do konta). 
 
  



 
Trzy zagadnienia: 

1. Myślmy o tym, co wrzucamy do sieci. Internet ma to do siebie, że             
tam nic nie znika, a często może zostać użyte bez naszej wiedzy.            
Zdumiewające dla mnie (autora) jest, ile zdjęć, czasem bardzo         
odważnych, młode dziewczyny udostępniają w sieci. 

2. To, ile zdjęć małych dzieci można znaleźć na profilach młodych          
mam, jest przerażające. Jest to niesamowite pole do żerowania dla          
pedofili. Czasami profile mam zamieniają się w profile ich dzieci  
(a czasem młode mamy zakładają profile swoim niemowlakom). Te         
dzieci za jakiś czas “podziękują” swoim rodzicom. 

3. Kwestia prywatności od strony technicznej - strony bez certyfikatu         
bezpieczeństwa (z przekreśloną kłódką) można przeglądać, ale       
brak szyfrowania sprawia, że ja (autor) nie zalogowałbym się na          
takiej stronie. Zielona kłódka jest gwarancją, że strona jest         
poprawnie szyfrowana, a więc moje dane wpisane na tej stronie są           
bezpieczne (nie da się ich odczytać “po drodze” z komputera          
użytkownika do serwera i odwrotnie). 

 
Więcej o szyfrowanym połączeniu napisane we w miarę przystępny         
sposób można przeczytać tutaj: 
https://mansfeld.pl/bezpieczenstwo/jak-dziala-ssl/  
 

https://mansfeld.pl/bezpieczenstwo/jak-dziala-ssl/


Podsumowanie 

 
Myślą przewodnią podsumowania jest wniosek wynikający z obserwacji        
współczesnych mediów społecznościowych (potwierdzony przez wielu      
psychologów): ugrzęźliśmy w sieci. Uwielbiamy tam być, bo tam możemy          
udawać bardziej niż w tzw. realu. 
Ten punkt ma być zachętą do podjęcia ryzyka wyjścia do realnego świata            
- wielu z nas może się mile zaskoczyć. 
 
Zdjęcie na slajdzie pochodzi z premiery pewnego filmu. Pokazuje ono, jak           
bardzo zapominamy przeżywać chwile. Bardziej zależy nam na tym, by          
później pochwalić się innym “byłem tam! zobacz!”. Wracamy do myśli          
sprzed kilkunastu slajdów - myślmy o drugim człowieku, zamiast o tym, by            
samych siebie wypromować. I przeżywajmy chwile. Bo tak bardzo chcemy          
założyć maskę, że zapominamy o tym, co najważniejsze w życiu. O tym,            
co tu i teraz. 
 



 
Na koniec istotna myśl - skoro jesteśmy wierzącymi członkami Ruchu          
Światło-Życie, to od tego, jak my się zachowujemy zależy wizerunek          
Ruchu i Kościoła. Nasi niewierzący znajomi, widząc nas, wyrabiają sobie          
zdanie o Kościele i Ruchu.  
 
Cytat końcowy pokazuje tę samą myśl w ujęciu biblijnym. 


