
Grupa 1 

Media jako szansa 

Znajdźcie i przedstawcie w formie graficznej wszystkie pozytywne wymiary mediów jako 

pośredników komunikowania. Czego uczą nas media? Jakie możliwości stwarzają? 

Media są jednak przede wszystkim wielką szansą dla współczesnego człowieka. Dzięki 

nim możemy stać się sobie bliżsi i odnowić poczucie „jedności ludzkiej rodziny”, a także 

walczyć o bardziej godne życie. Dobry przekaz pozwala nam lepiej się poznawać, rozumieć 

i jednoczyć. Papież podkreśla, że media dają nam możliwość, a nawet wzywają nas do 

wzajemnego słuchania i uczenia się od siebie. Podejmując dialog z osobami, których poglądy 

różnią się od naszych, staramy się te różnice przezwyciężyć, uczymy się szacunku 

i wzrastamy we wzajemnym zrozumieniu.  

Bardzo istotną nauką jest to, że „kultura spotkania wymaga, byśmy byli gotowi nie tylko 

dawać, ale też przyjmować od innych”. Papież podkreśla także pozytywny wymiar mediów 

jako pośredników komunikacji: „Media mogą nam w tym pomóc, zwłaszcza dzisiaj, kiedy 

sieci komunikacji międzyludzkiej osiągnęły niezwykle wysoki poziom rozwoju. 

W szczególności internet stwarza ogromne możliwości spotkania i solidarności między 

wszystkimi, i jest to rzecz dobra, jest to dar Boga”. 

Grupa 2 

Zagrożenia 

Znajdźcie i przedstawcie w formie graficznej wszystkie zagrożenia, jakie niesie ze sobą 

korzystanie z mediów społecznościowych. 

Ojciec św. wskazuje jednak także na istotne problemy. Szybkość przekazu informacji jest 

obecnie tak duża, że przekracza nasze możliwości refleksji i oceny, a także nie pozwala na 

zrównoważone i poprawne wyrażanie siebie. Rozmaitość opinii, wyrażanych w sieci, może 

być prawdziwym bogactwem, ale także prowadzić do zamknięcia się w sferze jednostronnych 

informacji, zgodnych z oczekiwaniami i poglądami. Współcześnie niemal na każdy temat 

można znaleźć poparcie w postaci wypowiedzi jakiegoś naukowca oraz grupę osób, które 

dany pogląd poprą. Korzystanie z łączności cyfrowej może także prowadzić do oddalenia się 

od bliźniego – przede wszystkim tego, który żyje obok nas, ale także do spłycenia relacji 

poprzez przeniesienie ich całkowicie na płaszczyznę wirtualną. Należy także pamiętać 

o osobach, które z różnych powodów nie mając dostępu do mediów społecznościowych, są 

poniekąd skazane na wykluczenie. „Świat środków przekazu może nam pomóc się rozwijać 

lub, przeciwnie, może nas dezorientować” – zauważa papież. 

„Ograniczenia te są rzeczywiste, nie usprawiedliwiają jednak odrzucania mediów 

społecznościowych; przypominają nam raczej, że przekaz jest w ostatecznym rozrachunku 

bardziej zdobyczą ludzką niż technologiczną”. 
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Grupa 3 

Znajdźcie i przedstawcie w formie graficznej znaczenie bliskości w spotkaniu i przekazie. 

Czym jest spotkanie? Można zauważyć kilka aspektów. Spotkanie to „interakcja, która ma 

skutek”, „dostrzeżenie drugiego człowieka i poświęcenie mu uwagi”, a także „taśma 

dwustronna”. Bliską definicją wydaje się tu także spotkanie jako dostrzeżenie twarzy 

drugiego człowieka i jego „ja”, czyli tożsamości, tak jak tłumaczył to Emmanuel Levinas. 

Z tekstu łatwo wyłaniają nam się także trzy wzory spotkania – antyspotkanie (zbójcy), 

spotkanie troski (Miłosierny Samarytanin) i napotkanie (kapłani). 

Papież zwraca uwagę, że Jezus pokazuje, iż „nie chodzi o to, bym uznał, że drugi człowiek 

jest do mnie podobny, ale żebym ja potrafił stać się podobny do niego”. Jego zdaniem 

„przekazywać znaczy zatem uzmysławiać sobie, że jesteśmy istotami ludzkimi, dziećmi 

Boga. Lubię nazywać tę moc przekazu «bliskością»”. 

Rozumiejąc znaczenie bliskości w spotkaniu i przekazie, powinniśmy się pochylić także 

nad „antyspotkaniem”. Papież zauważa, że „kiedy głównym celem przekazu jest nakłanianie 

do konsumpcji i manipulowanie osobami, mamy do czynienia z gwałtowną agresją, podobną 

do tej, jakiej doświadczył człowiek pobity przez zbójców i pozostawiony na skraju drogi”. 

Musimy więc być świadomi, że żyjąc w ciągłej łączności z mediami „grozi nam, że niektóre 

media tak nas uwarunkują, że nie będziemy dostrzegali naszego rzeczywistego bliźniego”. 

 

Grupa 4 

Znajdźcie i przedstawcie w formie graficznej odpowiedzi na pytanie, co pomaga 

w środowisku cyfrowym wzrastać w człowieczeństwie i coraz lepiej wzajemnie się rozumieć? 

Przede wszystkim dobre przygotowanie, odkrycie na nowo poczucia powolności i spokoju 

w swoich relacjach (charakterystycznego z pewnością dla Ameryki Południowej, dla 

zabieganych Polaków – mniej). Aby dobrze wysłuchać i zrozumieć drugiego człowieka, 

musimy wyciszyć się wewnętrznie oraz odnaleźć w sobie cierpliwość. Bardzo ważne, 

zwłaszcza w epoce burzliwych dyskusji w sieci, wydaje się spostrzeżenie, że „osoba wyraża 

w pełni samą siebie nie wtedy, kiedy jest po prostu tolerowana, lecz kiedy wie, że jest 

naprawdę zaakceptowana”.  

Papież podkreśla także, że powinniśmy doceniać i szanować bogactwo innych kultur 

i tradycji oraz mocniej cenić wartości zainspirowane przez chrześcijaństwo – m.in. 

postrzeganie człowieka jako osoby, małżeństwo i rodzinę, rozróżnienie sfery religijnej 

i politycznej, zasady solidarności i pomocniczości. 


