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WSTĘP

W dniu wniebowstąpienia Jezus Chrystus przekazał apostołom
podstawowe zadanie: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie
je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19–
20). Do dnia dzisiejszego Kościół nie zapomniał o tym poleceniu
swojego Mistrza. Podstawowym posłannictwem całej wspólnoty
eklezjalnej pozostaje zatem głoszenie Ewangelii, sprawowanie sakramentów, posługa miłości oraz troska o wierność całemu nauczaniu apostolskiemu.
Wszystkie działania ewangelizacyjne, jakie prowadzi Kościół,
zmierzają do budowania królestwa Bożego na ziemi poprzez ukazywanie światu prawdy o Bogu i człowieku, który nie może w pełni zrozumieć samego siebie bez odniesienia do rzeczywistości nadprzyrodzonej. „Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć
bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest,
ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie
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Wstęp

i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć
bez Chrystusa” 1.
Podmiotem posłannictwa Kościoła jest człowiek, żyjący w konkretnych uwarunkowaniach społeczno‑kulturowych, przeżywający problemy codzienności oraz zadający pytania o najważniejsze
prawdy w życiu. Troska Kościoła staje się tym większa, im większe pojawiają się zagrożenia i fałszywe perspektywy na szczęście.
Wszystkie one w konsekwencji odbierają człowiekowi jego wolność i godność, zarówno jako osoby ludzkiej, jak i dziecka Bożego.
Wspólnota eklezjalna nie może więc pozostawać obojętna na los
człowieka. Wychodzi naprzeciw wszystkim jego potrzebom, starając się być pomocną w rozwiązywaniu problemów współczesności. Kościół nieustannie odnawia w sobie prawdę, że podstawową drogą dla jego działalności jest człowiek i jego życie, zarówno
w wymiarze doczesności, jak i wieczności.
Człowiek jest istotą społeczną. Szuka drugiego człowieka, by
móc z nim dzielić swoją codzienność, budować relacje i podejmować wspólne działania. Wynika to z podstawowego pragnienia, zakorzenionego w sercu i umyśle ludzkim, aby we wspólnocie
budować teraźniejszość i przyszłość. Wszelkie relacje interpersonalne służą m.in. temu właśnie celowi. Wymiana myśli i poglądów oraz uczenie się od siebie nawzajem przyczyniają się do budowania dobra wspólnego.
Aby człowiek potrafił realizować cele wspólne, potrzebne są
wymiana myśli i przepływ informacji. Potrzeba komunikowania
się między ludźmi wpisana jest w podstawową naturę człowieka.
Dzięki niej ludzie ubogacają się wzajemnie, podporządkowują sobie stworzony świat, przy równoczesnym nastawieniu na przyszłość i odkrywaniu tego, co jeszcze nieznane.
1 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Świętej odprawionej na placu Zwycięstwa,
Warszawa 02.06.1979, nr 3a, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemó
wienia, homilie, red. J. Poniewierski, Kraków 2005, s. 22–23.
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Wkroczenie Boga w historię świata pokazało, że do poprawnego budowania relacji międzyludzkich potrzeba otwarcia na nadprzyrodzoność. Bóg w Jezusie Chrystusie przypomniał człowiekowi, że stworzony został na Boży obraz i podobieństwo, a wszelkie
relacje, jakie tworzy w ciągu swojego życia, powinny uwzględniać
również wymiar transcendentny. Innymi słowy: wszystko, co człowiek czyni, musi znaleźć swoje odniesienie przede wszystkim w relacji do Boga, jako celu ostatecznego oraz do człowieka.
Grzech pierworodny, który zakłócił harmonię życia człowieka
z Bogiem, spowodował równocześnie, że zostały zakłócone relacje międzyludzkie. Historia zbawienia pokazała jednak, że Bóg nie
pozostał obojętny na taki stan rzeczy i wyszedł naprzeciw człowiekowi, chcąc odbudować owe zniekształcone relacje. Najpełniejszy
wyraz znalazło to w tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Ten fakt historyczny spowodował, że na powrót stał się możliwy dialog bosko
‑ludzki. To właśnie Chrystus, podczas swojego ziemskiego życia,
ukazał się jako Doskonały Przekaziciel, a tym samym doskonały
wzór komunikacji interpersonalnej 2.
Kościół, pragnąc realizować w całej pełni zadanie komunikowania zbawczego dzieła, które dokonało się w Chrystusie, powinien nieustannie wracać do źródła swojego istnienia i życia, czyli
właśnie do osoby Jezusa Chrystusa, i w Nim widzieć wzór doskonałej komunikacji (CP 11) 3.
Na przestrzeni wieków człowiek uczył się poprawnego komunikowania z innymi. Jezus Chrystus nadał temu zjawisku nowe i pełniejsze znaczenie. Komunikowanie służy nie tylko przekazywaniu
2 Jezus Chrystus, „wcielając się, przyjął naturę tych, którzy przyjąć mieli Jego orędzie, wyrażone później słowami i całym jego sposobem życia. Przemawiał, będąc całkowicie włączonym w swój lud; obwieszczał, nie czyniąc żadnych wyjątków, Boskie orędzie z mocą i wytrwałością, ale dostosowując się do sposobu
mówienia i mentalności, do stanu i sytuacji słuchających” (CP 14).
3 A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002, s. 11.

By nie zamienic_sklad.indd 13

18.01.2018 08:33:49

14



Wstęp

informacji, nawet najbardziej ubogacających, ale jest również nawiązywaniem relacji, co w konsekwencji zmierza do budowania
wspólnoty. W czasie ziemskiego życia Chrystus posługiwał się językiem dostosowanym do możliwości odbiorczych ówczesnych
słuchaczy. Posługiwał się bogactwem symboli i przypowieści, aby
w ten sposób przybliżyć ludziom tajemnice królestwa Bożego.
Chrystus pokazał, że przekaz staje się pełny wtedy, gdy jest
on dostosowany do wymagań ludzkiej natury, gdy możliwe jest
dokonanie daru z siebie samego w miłości, a treścią przekazu
Chrystusowego „jest Duch i życie” (J 6, 63). We współczesnym
świecie owa misja budowania właściwych relacji z Bogiem i drugim człowiekiem spoczywa na wspólnocie eklezjalnej, która jest
Mistycznym Ciałem Chrystusa i ukrytą pełnią Chrystusa uwielbionego (zob. CP 11).
Do środków społecznego przekazu Kościół odniósł się bardzo
pozytywnie. W książkach widział możliwość głoszenia Ewangelii,
tym bardziej że pierwszą wydrukowaną księgą było Pismo Święte4.
Jednakże z początkiem XVI wieku zaczęto systematycznie walczyć
z drukowaniem wszystkiego, co nie było zgodne z nauką Kościoła
(por. Mirari vos 15–16). Było to spowodowane m.in. tym, że pojawiła się prasa laicka, liberalna, zaangażowana w działalność polityczną, co w konsekwencji prowadziło do wrogiego nastawienia
do Kościoła 5.
Jednak wraz z upływem czasu Urząd Nauczycielski Kościoła zaczął dostrzegać potencjał tkwiący w środkach społecznego przekazu i uznał je za przydatne w przepowiadaniu Ewangelii i nauczaniu apostolskim. Wyrazem tego była choćby encyklika papieża
Piusa XII Miranda prorsus z 1957 roku. We wstępie do powyższej
4 Biblia została wydrukowana w nakładzie 200 egzemplarzy w drukarni Jana
Gutenberga w latach 1454–1455.
5 W. Śmigiel, Czytelnictwo religijne jako środek formacji religijnej wiernych, Lublin
2003 (Mp AB KUL), s. 8.
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encykliki papież odwołał się do działalności papieża Piusa XI, który
posłużył się „zadziwiającym wynalazkiem Marconiego”, który po
raz pierwszy skierował orędzie radiowe do wszystkich narodów.
Pius XII stwierdził, że „skoro tylko wynalazki te (kinematografia,
radio, telewizja) weszły w użycie, Kościół przyjął je nie tylko z wielką radością, ale i z macierzyńską troską i czujnością, dążąc do tego,
aby swoje dzieci, wchodzące na drogę postępu, uchronić od niebezpieczeństw” (Miranda prorsus). Wraz z rozwojem życia i techniki Kościół starał się, i nadal to czyni, wykorzystywać wszystkie
możliwe i godziwe środki do przepowiadania Ewangelii. Nie jest
to już tylko przekaz pisany, ale dokonujący się przy pomocy prasy,
radia, telewizji 6, a w ostatnich czasach również internetu 7.
Sobór Watykański II, odpowiadając swoim nauczaniem na wyzwania współczesności, poświęcił uwagę również środkom społecznego przekazu, jako rzeczywistości ważnej dla człowieka, mogącej dopomóc w jego rozwoju lub doprowadzić do degradacji 8.
W Dekrecie soborowym Inter mirifica ojcowie soborowi stwierdzili:
„Spośród godnych podziwu wynalazków techniki, które geniusz
6 Pierwsze publikacje wielonakładowych dzienników prasowych ukazały się
w 1814 roku. Pierwszy publiczny pokaz filmu ruchomego miał miejsce w 1895
roku za sprawą braci Lumière. W 1896 roku Guglielmo Marconi opracował
pierwsze urządzenie do przesyłania fal radiowych, a w 1927 roku w Stanach
Zjednoczonych zostały przeprowadzone próby telewizyjne. Zob. J. Chrapek,
J. Góral, Zarys historii ważniejszych wynalazków z dziedziny masowego komuni
kowania oraz wypowiedzi Kościoła na temat środków społecznego przekazu, w: Ko
ściół a środki społecznego przekazu, red. J. Chrapek, Warszawa 1990, s. 197–202.
7 Za umowną datę pojawienia się internetu eksperymentalnego przyjmuje się
1977 rok. Zob. T. Bienias, Internet, Kraków 1998, s. 17–21; E. Banaszkiewicz
‑Zygmunt, Media, Warszawa 2000, s. 84–85.
8 Na temat środków społecznego przekazu oraz ich roli w życiu człowieka pojawiają się wypowiedzi w takich dokumentach soborowych, jak: Konstytucja
o Kościele w świecie współczesnym, Dekret o ekumenizmie, Deklaracja o wolności religijnej, Dekret o działalności misyjnej Kościoła oraz Dekret o posłudze duszpasterskiej biskupów.
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ludzki z pomocą Bożą w naszych czasach odkrył w rzeczach stworzonych, Kościół – Matka przyjmuje i śledzi ze szczególną troską
te, które odnoszą się przede wszystkim do ducha ludzkiego, i które odsłoniły nowe drogi do przekazywania z największą łatwością wszelkiego rodzaju wiadomości, myśli i wskazań. Wśród wynalazków tych najdonioślejsze są urządzenia takie jak: prasa, film,
radio, telewizja i inne podobne, które z natury swej zdolne są dosięgnąć i poruszyć nie tylko jednostki, lecz także całe zbiorowości i całą społeczność ludzką” (DSP 1).
Bogactwo nowych sposobów przekazywania wiadomości, myśli
i wskazań, upoważnia Kościół do wykorzystywania ich w celu głoszenia Ewangelii. Wobec wyzwań współczesności staje się to jego
obowiązkiem, aby nie tylko przekazywać orędzie ewangeliczne za
pomocą mediów, ale równocześnie uczyć ludzi właściwego korzystania z nich. Kościołowi wręcz przysługuje prawo naturalne do
używania, jak również posiadania wszelkiego rodzaju środków
społecznego przekazu. Czynnikiem warunkującym jest fakt, aby
służyły one pomocą w prowadzeniu chrześcijańskiej działalności
wychowawczej oraz w jakiejkolwiek pracy, podejmowanej w celu
zbawienia dusz (zob. DSP 3).
Nauka Soboru Watykańskiego II stała się podstawą dla późniejszej nauki odnośnie do środków społecznego przekazu. Kościół dostrzegł w nich nie tylko możliwość przekazywania informacji, ale
również czynnik jednoczący ludzi między sobą. „Kościół uważa te
środki za dary Boże, ponieważ w planie Opatrzności są one przeznaczone do jednoczenia ludzi więzami braterskimi, żeby współpracowali w Jego planie zbawienia. […] Stąd też dzięki pełniejszemu
rozeznaniu, oświeconemu nauką Soboru, możliwe jest kierowanie chrześcijanami w używaniu środków przekazu i zachęcanie
do jeszcze większego zaangażowania się w ich stosowanie” (CP 1).
Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi określiła środki społecznego przekazu jako „współczesną ambonę”, za pomocy której
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można skutecznie uprawiać duszpasterstwo. Tym samym media stanowią nową formę oddziaływania Kościoła (zob. EN 45).
Wynika z tego, że współczesne media powinny znaleźć się na
liście środków zwyczajnych, z których Kościół korzysta w swojej
różnorodnej działalności (zob. EN 11; DSP 13).
Obecność środków społecznego przekazu w przestrzeni działalności Kościoła oraz troska o ich rozwój wynika przede wszystkim z faktu wielkiego oddziaływania rzeczywistości medialnej
na życie zarówno poszczególnych jednostek, jak i całych społeczeństw. Człowiek, codziennie korzystający ze środków społecznego przekazu staje się nie tylko odbiorcą, ale też nadawcą
wszelkiego rodzaju informacji czy rozrywki. Równocześnie sam,
w stopniu ograniczonym, wpływa na kształt współczesnego świata medialnego.
Dokumenty Kościoła stwierdzają, że środki społecznego przekazu mają zróżnicowany wpływ na człowieka i jego życie. Potrafią
budować i niszczyć, ich oddziaływanie może być pozytywne i negatywne 9. Dużo zależy od podejścia odbiorcy, jak i od działalności
tych, którzy są odpowiedzialni za współczesne media.
W tym miejscu należy przypomnieć, że do podstawowych zalet
środków społecznego przekazu należą przede wszystkim: szybki
przekaz informacji, możliwość komunikowania się ludzi między
sobą na całym świecie, wspólna wymiana myśli i poglądów, szeroko pojęta edukacja jednostek i społeczeństw, wpływ na kształtowanie opinii publicznej, częściowa współodpowiedzialność za
życie społeczno‑polityczne, wreszcie zapewnienie rozrywki.
9 Zob. Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mi
rifica; Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu, Aetatis novae.
Instrukcja duszpasterska o przekazie społecznym w dwudziestą rocznicę ogłoszenia instrukcji Communio et progressio; Kościół a Internet; Etyka w Internecie;
Jan Paweł II, Il rapido sviluppo – szybki rozwój. List apostolski do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu.
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Jednocześnie środki społecznego przekazu mogą mieć również negatywny wpływ na poszczególne dziedziny ludzkiego życia. Można tu wymienić: rozbijanie tradycyjnego modelu rodziny,
manipulowanie faktami, próbę kontroli obywateli; rozbudzanie
w odbiorcach postaw i zachowań niemoralnych; ukazywanie rzeczywistości bardziej brutalnej, niż jest ona w rzeczywistości; odciąganie człowieka od życia realnego poprzez zamykanie go w świecie wirtualnym czy różnego rodzaju zagrożenia na płaszczyźnie
edukacyjnej 10.
Zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie środków społecznego przekazu zależy od postawy człowieka. To on
ma decydujący głos w tworzeniu swojej własnej rzeczywistości
oraz świata, w którym żyje. Środki społecznego przekazu same
w sobie pozostają obojętne tak długo, dopóki człowiek nie nada
im wartości. Wpływ mediów zależy od mądrości człowieka i jego
sposobu korzystania z nich. Jest zatem konieczna, zgodnie z myślą Magisterium Kościoła, troska o rozwijanie właściwych postaw
względem środków społecznego przekazu oraz formacja współczesnego chrześcijanina, aby mógł z większą rozwagą, zrozumieniem i odpowiedzialnością korzystać ze zdobyczy współczesnej
techniki. Na Kościele spoczywa odpowiedzialność za dobre i skuteczne formowanie ludzi, ich postaw oraz sumień. Wiele współczesnych badań stawia sobie również za cel pogłębienie teologii
środków społecznego przekazu, dostrzegając potrzebę zwrócenia
uwagi na obecność nauki Kościoła w tej materii 11.
10 J. Karczewska, Mass media w wychowaniu na podstawie twórczości Stefana
Kunowskiego, w: Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio,
Lublin 2010, s. 146–149.
11 Zob. M. Ajassa, A. M. Giacommelli, Comunicazione sociale, catechesi e pastora
le, Roma 1980; L. Jeżowski, Sobór o audiowizualnych środkach rozpowszechnia
nia, HD 63 (1964), s. 102–105; A. Lepa. Pedagogika mass mediów, Łódź 1998;
N. Bras, Teologia komunikacji, ComP 15 (1995) nr 6, s. 7–14; M. C. Carnicella, Per
una „teologia comunicativa”, RT 1992 nr 2, s. 311–339; M. C. Carnicella, Teologia
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Zagadnienie formacji chrześcijańskiej do korzystania ze środków społecznego przekazu wymaga naukowej refleksji i pogłębienia. Służą temu badania różnych dyscyplin naukowych, w tym również teologii pastoralnej. Taka refleksja jest zgodna z poleceniem
soborowym, zapisanym w Instrukcji duszpasterskiej Communio
et progressio, w której stwierdza się, że „wszystkie zagadnienia
związane ze społecznym przekazem winny znaleźć właściwe sobie miejsce w teologii, zwłaszcza moralnej i pastoralnej” (CP 108).
Niniejsza publikacja ma na celu ukazanie, w świetle nauczania
Kościoła współczesnego, roli formacji do korzystania ze środków
społecznego przekazu oraz sposobów, w jaki powinna ona przebiegać.
W tym miejscu wydaje się konieczne zaprezentowanie oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z tematem niniejszej
publikacji. Pierwszym pojęciem jest „formacja”. Termin ten pochodzi od łacińskiego słowa formatio, co znaczy „ukształtowanie,
utworzenie”. Formacja jest zatem wywieraniem „trwałych wpływów przez jedną osobę, grupę, instytucję na osobowość innego
człowieka w celu ukształtowania w nim (zgodnie z odpowiednim
modelem) psychicznych struktur poznawczo‑oceniających z internalizacją systemu przekonań i systemu wartości oraz wytworzenia wypływających z nich umiejętnych działań w określonym
kierunku” 12.
W języku polskim termin ten związany jest ściśle z czasownikiem „formować”, czyli nadawać kształt. Osoba uformowana oznacza tyle, co ukształtowana. Proces formacji jest więc procesem
zmierzającym do ukształtowania kogoś, nadania mu odpowiedniej

e comunicazione, RT 1992 nr 2, s. 167–186; A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście
ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002.
12 Z. Chlewiński, Formacja, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, red. L. Bieńkowski,
P. Hemperek, S. Kamiński, Lublin 1989, kol. 389.
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formy. Obejmuje to wszystko, co tradycyjnie nazywa się procesem
kształtowania zarówno umysłu, jak i woli 13.
Elementami konstytuującymi formację są osoby, grupy lub
instytucje oddziałujące, osoba, która jest poddawana oddziaływaniu oraz relacja oddziaływania, mająca obustronny charakter,
choć w różnych proporcjach. W całym przebiegu formacji odbiorca jest podmiotem aktywnym, ponieważ sam najtrafniej potrafi
ocenić potrzeby własnego rozwoju oraz jego indywidualny charakter. Formację więc można uznać za działanie towarzyszące samorozwojowi osoby i stymulujące go, które zarówno ułatwia autorealizację, jak i dostarcza obiektywnych wzorców samooceny.
Formacja leży u podstaw życia rodzinnego i szkolnego, łączy się
z wychowywaniem i kształceniem. Warunkiem pozytywnej oceny
moralnej formacji jest podmiotowe traktowanie człowieka, który poddawany jest wpływom, oraz jego rozwój umysłowy, moralny, stanowiący cel całego procesu. Formacja powinna odbywać się
za zgodą i wiedzą osoby poddawanej oddziaływaniu. Tak samo
cel formacji musi być znany. W przeciwnym wypadku może ona
przekształcić się w instrumentalne posługiwanie się osobą za pomocą np. manipulacji. Formacja dotyczy zarówno psychiki człowieka, jak i umysłu, sumienia oraz religijności. Jej celem powinno być wytworzenie odpowiedniego stylu życia 14.
Pośród różnego rodzaju formacji wyszczególnić należy formację pastoralną. Jej działania zmierzają do ukształtowania postawy,
która uzdalniać będzie zarówno duchownych, jak i świeckich do
wypełniania konkretnych zadań duszpasterskich i apostolskich.
Zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II taka formacja
powinna być aktualna i nadążać za przemianami, jakie zachodzą
13 E. Sztafrowski, Formacja kanoniczna alumnów seminarium duchownego, KPD
53 (1977) z. 4–5, s. 194; M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świe
ckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego, Lublin 2010, s. 19–20.
14 Z. Chlewiński, Formacja…, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, dz. cyt., kol. 389.
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zarówno w Kościele, jak i w świecie. Istotną rolę w procesie formacji pastoralnej odgrywa pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zgodnie z Magisterium (DFK 8–9, 19; DK 16, 22; KK 12, 28).
Jej istotnym celem jest wyrobienie umiejętności rozróżniania, wybierania czy decydowania w konkretnych warunkach, działanie
i ocenianie w świetle wiary oraz kształtowanie siebie i innych poprzez działanie (DA 29) 15.
Powyższe stwierdzenia doprowadzają do zdefiniowania formacji chrześcijańskiej jako takiego działania, które będzie zmierzało
do ukształtowania zarówno świadomości, jak i postaw uzdalniających człowieka wierzącego do prowadzenia chrześcijańskiego życia. A celem będzie uformowanie dojrzałej osobowości, zgodnie
z nauczaniem Kościoła (zob. DWCH 2; ChL 57) 16.
Z pojęciem formacji związany jest termin „wychowanie”.
Można rozpatrywać go w czterech ujęciach względem formacji.
Pierwsze traktuje oba terminy jako tożsame, używane zamiennie. Drugie traktuje formację jako cel całego procesu wychowywania, obejmującego całe życie. Trzecie ujęcie traktuje formację
jako proces podporządkowany wychowaniu, które jest terminem
bardziej ogólnym. Czwarta relacja dokonuje całkowitego rozróżnienia pomiędzy obydwoma terminami. Wychowanie skierowane jest bardziej na proces moralny i społeczny, a formacja podkreśla aspekt intelektualny, duchowy oraz kulturalny 17. Wiele jednak
dokumentów kościelnych traktuje oba te terminy jako zamienne 18.
15 R. Kamiński, Formacja pastoralna, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, dz. cyt., kol. 391.
16 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich…, dz. cyt., s. 22;
zob. W. Przygoda, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno
‑pastoralne, Lublin 2004, s. 382.
17 Zob. J. Bagrowicz, S. Jankowski, „Pan Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5).
Studia z pedagogiki biblijnej, Tarnów 2005, s. 5.
18 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich…, dz. cyt., s. 21;
zob. KKK 2221, ChL 61; Por. S. Dziekoński, Formacja chrześcijańska dziecka
w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II, Warszawa 2006,
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Drugim terminem, który wymaga wyjaśnienia, są środki społecznego przekazu. Pod tym pojęciem kryją się różnego rodzaju urządzenia i instytucje, przy pomocy których przekazuje się
pewne treści do licznej i różnorodnej publiczności. Tym, co wyróżnia środki społecznego przekazu, jest ich zasięg. Począwszy
od ponadregionalnego, poprzez ogólnokrajowy, a skończywszy
na globalnym. Treści, które są przekazywane przy ich pomocy,
charakteryzują się dwiema cechami: ich charakter jest publiczny oraz są odbierane masowo. Jeśli chodzi o masowy charakter
każdego ze środków społecznego przekazu, to decyduje o nim
jego upowszechnienie, a nie wprowadzenie. Upowszechnienie
zaś jest zależne od rozwoju technologicznego, zapewniającego tanią produkcję wszelkich nośników informacji. Z rozwojem
środków społecznego przekazu związany są także czynnik ekonomiczny oraz poziom społecznej edukacji. Mass mediami stawały się kolejno: prasa (XIX wiek), film (lata 20. XX wieku), radio (lata 30. XX wieku), telewizja (lata 50. XX wieku) oraz internet
(lata 80. XX wieku) 19.
Termin „mass media” pochodzi z łacińskiego medium – środek, pośrednik, medius – bezstronny, środkowy oraz mediatio –
pośrednictwo z sporze. Dołączenie do łacińskiego terminu „media” wyrażenia „masowe” ma na celu podkreślenie głównej cechy
współczesnych środków społecznego przekazu, jaką jest masowość produkcji i odbioru. Sam termin „mass media” pojawił się
z Stanach Zjednoczonych w latach 40. XX wieku na oznaczenie
s. 21–22; M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspi
racji chrześcijańskiej, Lublin 1999, s. 287; zob. A. Cencini, Od wychowania do
formacji, Kraków 2004, s. 109.
19 M. Pęczak, Środki masowego przekazu, w: Nowa encyklopedia powszechna PWN,
red. D. Kalisiewicz, t. 6, Warszawa 1998, s. 255; zob. T. Goban‑Klas, Media
i komunikowanie masowe, Warszawa–Kraków 1999; T. Goban‑Klas, Zarys hi
storii i rozwoju mediów, Kraków 2001; J. Olędzki, Komunikowanie w świecie,
Warszawa 2001.
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zjawiska przekazywania szerokim masom odbiorców tych samych
treści. Od lat 90. XX wieku do znanych już środków społecznego
przekazu dołączyły multimedia, które łączą w sobie kilka form komunikacji, a mianowicie: dźwięk, muzykę, obraz, tekst, film i grafikę. Rozwój multimediów związany jest z upowszechnieniem się
komputerów, a ich ważnym atrybutem jest możliwość interakcji,
dzięki internetowi 20.
Planowo stosowanym zabiegiem w środkach społecznego przekazu jest homogenizacja. Polega ona na wymieszaniu, a w konsekwencji na ujednoliceniu pierwotnie niejednolitych elementów,
które są zawarte w jednym przekazie. Taki zabieg ma na celu ułatwienie samego odbioru przekazu, przyciągnięcie uwagi różnych
grup publiczności, szczególnie tych, które są najliczniej reprezentowane, i doprowadzenie do osiągnięcia jak największego zysku.
Niestety niejednokrotnie związane jest to z uproszczeniem przekazu, co może skutkować spłyceniem kultury i jej wartości 21.
W literaturze współczesnej funkcjonują różne terminy: „środki społecznego przekazu”, „środki masowego przekazu”, „mass
media”, „media” czy „środki masowego komunikowania”. W terminologii kościelnej zamiennie pojawiają się określenia „środki
społecznego przekazu” i „mass media”. W niniejszej książce powyższe terminy będą używane zamiennie na oznaczenie tej samej rzeczywistości.
W dekrecie soborowym Inter mirifica bezosobowy termin dif
fusio, pochodzący jeszcze z encykliki Miranda prorsus Piusa XII,
20 A. Baczyński, Mass media, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński,
W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 464–465; zob. B. Steinbrink,
Multimedia. U progu technologii XXI wieku, przekł. M. Waśko, A. Amanowicz,
Wrocław 1993.
21 M. Pęczak, Środki masowego przekazu…, dz. cyt., s. 255; zob. A. Kłoskowska,
Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980; A. Mrozowski, Między ma
nipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mass mediów, Warszawa 1991.
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został zastąpiony określeniem communicatio, co oznacza wymianę
o charakterze duchowym pomiędzy osobami rozumnymi i wolnymi. Równocześnie terminy massa oraz multitudo zastąpiono wyrazem societas, dla podkreślenia społecznej roli mediów, które „z natury swej zdolne są dosięgnąć i poruszyć nie tylko jednostki, lecz
także całe zbiorowości i całą społeczność ludzką” (IM 1). W późniejszych dokumentach Communio et progressio oraz Aetatis no
vae występuje już termin „mass media”. W publikacjach kościelnych polskich najczęściej występującym określeniem są „środki
społecznego przekazu”, dla podkreślenia, że mają one do spełnienia służebną rolę względem społeczeństwa, a ich odbiorcy nie są
masą, którą można by dowolnie manipulować. „Skoro środki te
są «społecznymi» środkami przekazu, nie mogą pozostawać tylko
środkami dominacji nad innymi czy to ze strony czynników sprawujących władzę polityczną, czy też ze strony potentatów finansowych dyktujących ich program i profil” 22.
Pogłębiony okres refleksji teologicznej nad środkami społecznego przekazu nastąpił wraz z soborem watykańskim II. Od tego
czasu zaczęto patrzeć na mass media jako na całość socjologiczno
‑pastoralną. W dekrecie soborowym Inter mirifica zwrócono się
bezpośrednio do biskupów, aby środki społecznego przekazu były
traktowane jako zwyczajne środki nauczania (por. IM 13). Po soborze watykańskim II nastąpił okres wcielania w życie jego postanowień, a także zaczęto angażować się w rozwój i promocję mediów
katolickich. Zwłaszcza pontyfikat papieża Jana Pawła II naznaczony był wielką otwartością na świat środków społecznego przekazu
i wykorzystywania ich w nauczaniu katolickim 23. Od tamtej pory
media stały się ważnym środkiem przekazu wiary, wpływają na formację sumień i umysłów ludzi. Z tego też względu istnieje realna
22 A. Baczyński, Mass media…, dz. cyt., s. 465–466.
23 A. Baczyński, Mass media…, dz. cyt., s. 466.
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konieczność prowadzenia naukowej refleksji na gruncie nauk teologicznych, w celu formacji chrześcijańskiej do krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu 24.
Owa refleksja naukowa została oparta na nauczaniu Kościoła.
Pod tym pojęciem rozumie się wypowiedzi Magisterium, które dotyczyć będą środków społecznego przekazu, począwszy od soboru watykańskiego II, a skończywszy na latach bieżących. Chociaż
samo zainteresowanie Kościoła mediami ma swój początek już
w wypowiedziach papieża Grzegorza XVI odnośnie do tekstów
drukowanych i prasy, które można było wykorzystywać w przepowiadaniu Ewangelii. Nauczanie Kościoła współczesnego to podstawowe źródło naukowe niniejszej dysertacji.
Pośród najważniejszych dokumentów Kościoła katolickiego
dotyczących środków społecznego przekazu na pierwsze miejsce
wysuwa się dekret soborowy Inter mirifica o środkach społecznego przekazywania myśli z 4 grudnia 1963 roku. Dekret ten został uchwalony przez ojców soborowych jako drugi w kolejności.
Stwierdzono w nim, że środki społecznego przekazu są owocem
geniuszu ludzkiego i odgrywają coraz istotniejszą rolę w kształtowaniu umysłów i serc ludzi we współczesnym świecie. Kościół,
dostrzegając to zjawisko, z jednej strony stara się je zbadać, aby
pomóc człowiekowi lepiej wykorzystywać środki społecznego przekazu, a z drugiej ochraniać człowieka przed niebezpieczeństwami, jakie wynikają z niewłaściwego ich używania 25. Powyższe zadania zostały określone w następujących słowach: „[…] uważa on
za swój obowiązek głosić orędzie zbawienia również przy pomocy
środków przekazu społecznego oraz uczyć ludzi właściwego korzystania z nich. […] Zadaniem zaś pasterzy jest takie pouczanie
24 Por. K. Pokorna‑Ignatowicz, Kościół w świecie mediów, Kraków 2002; A. Baczyń
ski, Telewizja a świat wartości, Kraków 2003.
25 K. Pokorna‑Ignatowicz, Kościół w świecie mediów, dz. cyt., s. 83–84.
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wiernych i kierowanie nimi, by przy pomocy tych również środków zmierzali oni do zbawienia i doskonałości własnej oraz całej
rodziny ludzkiej” (IM 3).
W celu lepszego wypełniania owego zadania Sobór zalecił, aby
utworzona została Papieska Komisja do spraw Środków Społecz
nego Przekazu, co też nastąpiło w 1989 roku. Zgodnie z sugestią
dekretu soborowego Inter mirifica 23 maja 1971 roku została ogłoszona instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu Communio et progressio. Chociaż powstała kilka lat po zakończeniu prac soborowych, jest niejako kontynuacją i rozwinięciem
myśli kościelnej na temat obecności mediów we współczesnym
świecie. Celem instrukcji jest ukazanie problematyki środków społecznego przekazu z punktu widzenia Magisterium. Ma również
służyć konkretną pomocą ludziom wierzącym w moralnej ocenie mediów, jak również zachęca do aktywnego zaangażowania
się w przestrzeń komunikacji społecznej i medialnej. Chociaż nie
ma takiej rangi jak dekret soborowy, to jednak została uznana za
magna charta stanowiska Kościoła względem środków społecznego przekazu i jest dokumentem bazowym dla wielu dalszych opracowań poświęconych temu zagadnieniu 26.
Kolejnym istotnym dokumentem jest instrukcja duszpasterska
Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu z 22 lutego 1992 roku Aetatis novae. Powstała ona 25 lat po ogłoszeniu dekretu soborowego Inter mirifica oraz 20 lat po wydaniu instrukcji
duszpasterskiej Communio et progressio. Środki społecznego przekazu stały się pierwszym „areopagiem” współczesnego świata, który zjednoczył ludzi i uczynił z ich społeczności „globalną wioskę”.
Media osiągnęły takie znaczenie, że dla wielu osób są głównym
narzędziem informacji, kształtowania umysłów i serc, jak również natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych
26 K. Pokorna‑Ignatowicz, Kościół w świecie mediów, dz. cyt., s. 89–102.
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i społecznych (por. AN 1). Niniejsza instrukcja zwraca uwagę na
chrześcijańską formację w dziedzinie środków społecznego przekazu. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na biskupach, którzy w ramach swoich diecezji oraz konferencji episkopatów zajmowali się aktualną kondycją mediów i dbali o powstałe lub tworzone
katolickie środki społecznego przekazu 27.
Na rozwój i pogłębienie refleksji teologicznej nad mediami mają
wpływ Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu. Ustalono, że
taki dzień będzie obchodzony w niedzielę po Wniebowstąpieniu
i przed Zesłaniem Ducha Świętego 28. Pierwszy Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu miał miejsce 7 maja 1967 roku.
Zgodnie z zaleceniami Komisji do spraw Środków Społecznego
Przekazu obchody tego dnia powinny być dostosowane do zwyczajów lokalnych, zachowując jednak elementy wspólne. Powinno się
uświadamiać wiernych o ich obowiązku względem mass mediów,
o konieczności modlitwy w intencji prawidłowego ich funkcjonowania oraz, jeśli to jest stosowne, organizować zbiórki pieniężne
na rozwój inicjatyw w tej dziedzinie. Bez wątpienia najistotniejszym elementem obchodów tego dnia jest specjalnie przygotowywane orędzie papieskie. Zawiera ono aktualną naukę Kościoła
wobec problemów i zagadnień, które są omawiane każdego roku.
27 Por. „Kształtując postawę Kościoła wobec środków przekazu i wobec kultury,
na którą wywierają one tak znaczny wpływ, należy jednak koniecznie pamiętać, że «nie wystarcza […] używać ich do szerzenia orędzia chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła, ale trzeba włączyć samo orędzie w tę nową kulturę, stworzoną przez nowoczesne środki przekazu […], z ich nowymi językami,
nowymi technikami, nowymi postawami psychologicznymi». Ewangelizacja
w dzisiejszych czasach powinna czerpać środki i możliwości z aktywnej i otwartej obecności Kościoła w świecie środków przekazu” (AN 11).
28 W Polsce Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest w trzecią niedzielę września. Z tej okazji odprawiane są specjalne msze święte i odczytywany jest w kościołach list Konferencji Episkopatu Polski poświęcony aktualnym
zagadnieniom w tej materii.
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Tematyka takiego orędzia koncentruje się przede wszystkim wokół celów i zadań środków społecznego przekazu oraz postulatów
wysuwanych przez papieża w tym względzie 29.
Odnośnie do formacji chrześcijańskiej do korzystania ze środków społecznego przekazu na uwagę zasługują dwa dokumenty
Kongregacji Wychowania Katolickiego. Pierwszym z nich jest opracowany w 1970 roku Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis.
Dokument ten nakazuje wprowadzenie tematyki środków społecznego przekazu na stałe do programów kształcenia kleryków. Mają
oni zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę, która będzie pozwalała na swobodne poruszanie się w tej dziedzinie 30.
Drugim dokumentem jest wydana w 1977 roku instrukcja
Wskazówki odnośnie do formacji przyszłych kapłanów w zakresie środ
ków społecznego komunikowania. Kongregacja stwierdza w nim, że
obserwuje się braki w dziedzinie formacji kleryków do korzystania z mediów. Dla współczesnego świata, w tym i dla ludzi wierzących, media stanowią zaś ważną część życia i wpływają na codzienne funkcjonowanie. Z tego też względu dokument nakazuje,
aby dostosowywano narzędzia i metody przepowiadania Ewangelii
do wymogów współczesności, angażując w to środki społecznego
przekazu. Formacja seminaryjna musi konkretnie uwzględnić to
zagadnienie i skutecznie na nie odpowiadać 31.
Specyfiką teologii pastoralnej jest jej charakter praktyczny i zarazem normatywny 32. Na jej gruncie należy podejmować zatem
naukową refleksję nad współczesnymi zjawiskami, wpływającymi
29 K. Pokorna‑Ignatowicz, Kościół w świecie mediów, dz. cyt., s. 107–116.
30 Kongregacja Wychowania Katolickiego, Ratio fundamentalis institutionis sacer
dotalis, w: Kościół a środki społecznego przekazu, dz. cyt., s. 255–256.
31 Kongregacja Wychowania Katolickiego, Wskazówki odnośnie do formacji przy
szłych kapłanów w zakresie środków społecznego komunikowania, w: Kościół
a środki społecznego przekazu, dz. cyt., s. 236–239.
32 Zob. R. Kamiński, Z metodologii teologii pastoralnej, w: Studia Nauk Teologicz
nych PAN, t. 2 Metodologia teologii, red. M. Rusecki, Lublin 2007, s. 235–249.
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na życie i funkcjonowanie ludzi. Niewątpliwie do takich zjawisk
zaliczają się środki społecznego przekazu, wobec których nauka
Kościoła, w tym i teologia pastoralna, nie może pozostać obojętna.
Niniejsza publikacja wpisuje się w nurt badań z zakresu teologii pastoralnej. Jej celem jest ukazanie modelu formacji chrześcijańskiej do korzystania ze środków społecznego przekazu, a problemem badawczym poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, które
jest wyznaczone przez temat książki: na czym polega formacja
chrześcijańska do korzystania ze środków społecznego przekazu?
Implikuje to szereg problemów szczegółowych: Dlaczego istnieje
potrzeba formacji chrześcijańskiej? Czy istnieją realne zagrożenia,
wynikające z niewłaściwego korzystania ze środków społecznego
przekazu? Jaki ma to wpływ na funkcjonowanie zarówno jednostki, jak i całych społeczeństw? Jakie są kryteria i wymiary formacji chrześcijańskiej? W jakich środowiskach powinna dokonywać
się owa formacja? Jakie są konkretne postawy moralne w procesie
formacji chrześcijańskiej? Problem badawczy został sformułowany tak, że punkt ciężkości spoczywa na zjawisku formacji chrześcijańskiej. Rzeczywistością, w której dokonuje się owa formacja,
są środki społecznego przekazu.
Książka ma charakter studium teologicznopastoralnego – określenie to opisuje również jej źródła. Podstawowym źródłem jest
nauczanie Kościoła w latach 1963–2017. Data początkowa to rok,
w którym został przyjęty dekret soborowy Inter mirifica, poświęcony środkom społecznego przekazu. Rok 2017 jest datą umowną
zakończenia kwerendy dostępnych źródeł. Określenie „w świetle nauczania Kościoła” zakłada, że podstawowym źródłem będą
dokumenty kościelne, które zostaną opatrzone krytycznym komentarzem, w kontekście współczesnych poglądów zarówno
teologów, jak i specjalistów od środków społecznego przekazu.
Sformułowanie „w świetle” jest określeniem szerszym niż „w nauczaniu”. Pozwala to na bardziej swobodne wykorzystywanie doku-
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mentów kościelnych i odwoływanie się do materiałów naukowych,
będących owocem pracy specjalistów od środków społecznego
przekazu.
W rozdziale I zostaną przedstawione zagrożenia wynikające
z niewłaściwego korzystania ze środków społecznego przekazu.
Ponieważ nie sposób zaprezentować wszystkich zagrożeń, wybrano te, które zdaniem autora są najważniejsze i dominujące we
współczesnym świecie medialnym. Będą to: przypisywanie większego znaczenia faktom niż wartościom, zafałszowane podejście
do prawdy, zmiana psychologicznego stosunku do czasu i przestrzeni, sprzyjanie relatywistycznemu sposobowi myślenia, ucieczka przed osobistą odpowiedzialnością i zaangażowaniem oraz brutalizacja życia.
Rozdział II będzie traktował o samym zagadnieniu formacji chrześcijańskiej, a mianowicie czym ona jest i jakie powinna
mieć cechy. Termin ten zostanie omówiony w czterech wymiarach.
Przede wszystkim jako formacja ludzka, będąca podstawą dla całego procesu. Konsekwentnie jako druga jawi się formacja duchowa, traktująca o wewnętrznym wymiarze życia człowieka. Trzecim
wymiarem formacji chrześcijańskiej będzie formacja intelektualna, a zwieńczeniem formacja apostolska, ukierunkowana na oddziaływanie człowieka na otoczenie, w którym żyje.
Rozdział III będzie poświęcony środowiskom, w którym dokonuje się proces formacji człowieka, w tym i do krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu. Podstawowym środowiskiem będzie rodzina, jako miejsce, w którym rozpoczyna
się dojrzewanie człowieka i które wywiera największy wpływ na
całe jego życie. Ponieważ rodzina nie jest pozostawiona sama
sobie w procesie kształtowania człowieka, jako drugie zostanie
omówione środowisko kościelne. Przy pomocy bowiem Kościoła
człowiek dojrzewa i rozwija się duchowo, co w całym procesie formacji, w tym i do korzystania ze środków społecznego przekazu,
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jest elementem bardzo istotnym. Pomocą służą szkoły i uczelnie
wyższe, w których człowiek formuje się zarówno intelektualnie,
jak i osobowościowo, a jednocześnie uczy się korzystać z mediów.
Czwartym środowiskiem, które zostanie omówione, będą same
środki społecznego przekazu. Osoby tworzące media, jak i pracownicy również potrzebują formacji w duchu chrześcijańskim,
aby odpowiedzialnie wykonywać swoje zadania, z poszanowaniem
godności człowieka i jego podstawowych praw.
Wreszcie w rozdziale IV uwaga zostanie skoncentrowana na
kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych w procesie formacji chrześcijańskiej. Jako pierwsza zostanie omówiona postawa dojrzałej osobowości. Człowiek dojrzały jest w stanie właściwie korzystać ze środków społecznego przekazu, wiedząc, gdzie
jest ich miejsce i jaką mają spełniać rolę w jego życiu. Postawa
zmysłu krytycznego pomaga w podchodzeniu do mediów z właściwym dystansem, oceniania treści przekazu i uczy człowieka samodzielnego myślenia. Jako trzecia zostanie omówiona postawa
selektywności, za pomocą której odbiorca jest w stanie klasyfikować i dokonywać wyborów tego, co chce oglądać, czytać i czego
chce słuchać. Wśród postaw moralnych w procesie formacji chrześcijańskiej jako ostatnia przedstawiona będzie postawa samozdyscyplinowania i twórczej aktywności. Współczesny odbiorca mass
mediów, wykazując się zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną dyscypliną, potrafi twórczo uczestniczyć w życiu społecznym, wykorzystując do tego również środki społecznego przekazu.
Wszystkie przedstawione w niniejszej książce kwestie mogą
okazać się cenną pomocą w jasnym sprecyzowaniu celu i sensu życia oraz kreacji właściwej postawy moralnej współczesnego człowieka. Wydaje się, że już samo uświadomienie przez człowieka
omawianych kwestii może być dla niego wielkim zyskiem duchowym. Nie sposób bowiem przecenić znaczenia formacji do krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu nie tylko
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w teraźniejszym, ale też w przyszłym życiu człowieka, uwzględniając zarówno jego charakter jednostkowy, jak i wspólnotowy.
Podstawowym źródłem, w oparciu o które powstała niniejsza
książka, jest rozprawa doktorska ks. dra Bartosza Bąka, napisana
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 2014 roku
pod kierunkiem JE ks. bpa dra hab. Wiesława Śmigla, prof. KUL.
Dlatego w tym miejscu szczególne podziękowania autorzy kierują
pod adresem JE księdza biskupa za cenne uwagi i wskazówki oraz
duchowe towarzyszenie w powstawaniu książki.
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I

Zagrożenia wynikające z niewłaściwego
korzystania ze środków społecznego przekazu

W świecie współczesnym media stanowią czwartą władzę – lub, jak
twierdzą niektórzy, pierwszą. Wynika to z faktu wielkiego oddziaływania rzeczywistości medialnej na życie poszczególnych jednostek
i całych społeczeństw. Człowiek, korzystający codziennie ze środków komunikowania społecznego, staje się nie tylko odbiorcą, ale
i nadawcą informacji lub rozrywki. Sam równocześnie, w stopniu
względnym, wpływa na kształt współczesnego świata medialnego.
Każdy człowiek, będący odbiorcą mediów, narażony jest na niebezpieczeństwa wynikające z ich użytkowania, ale są osoby, które mogą być szczególnie podatne na zagrożenia płynące ze świata mediów. Można do nich zaliczyć: ludzi młodych; zagubionych
i potrzebujących dowartościowania; cierpiących na zaburzenia
emocjonalne; z trudem nawiązujących kontakty z innymi; z niską samooceną, traktujących korzystanie z mediów jako swoistą ucieczkę od rzeczywistości; mających doświadczenia z przyjmowaniem narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych,
lecz nieumiejących jeszcze wypracować postawy radzenia sobie
z napięciami; ludzi zabiegających o władzę, status społeczny czy

By nie zamienic_sklad.indd 33

18.01.2018 08:33:49

34



Rozdział I

dominację; poszukujących przyjaźni i flirtu; bez stałego zajęcia,
bezrobotnych, którzy zmuszeni są do pozostania w domu 1.
Media działają na psychikę człowieka. Znawcy zagadnienia
proponują dwie główne koncepcje tego oddziaływania. Pierwsza
odnosi się do tak zwanego widza biernego. Zakłada, że człowiek
odbiera przekazywane treści i przyjmuje je za własne. Uczy się
w ten sposób zarówno postaw altruistycznych, jak i bestialskich.
Treści, które dostępne są w mediach, przenosi do świata realnego. Według tej koncepcji szczególnie obecne w przestrzeni medialnej okrucieństwo, przemoc, pornografia wpływają na deprawację
ludzkiej psychiki i na szkody w społeczeństwie 2.
Druga koncepcja zakłada, że odbiorca korzystający ze środków społecznego przekazu jest odbiorcą aktywnym, sam nadaje
znaczenie dostarczanym mu przekazom i potrafi wpływać na środowiska medialne 3. Treści, na których przeciętny człowiek koncentruje swoją uwagę w świecie mediów, to te, które są mu bliższe, czy to przez zainteresowania, wykonywany zawód, czy przez
fakt, że zawierają większy ładunek emocjonalny. To bowiem, co
działa na emocje, szybciej zdaje się trafiać do człowieka i utrwalać się w jego pamięci. Łączy się z tym również manipulacja. Ma
ona na celu tak wpłynąć na odbiorcę, by ten podejmował działania zamierzone przez media, ale z przekonaniem o własnej decyzyjności i niezależności 4.
Obserwując współczesną rzeczywistość, łatwo można zauważyć, że nadmierne korzystanie ze środków społecznego przekazu
1 J. Chwaszcz, M. Pietruszka, D. Sikorski, Uzależnienia: fakty i mity. Media, Lublin
2005, s. 83.
2 J. Chwaszcz, M. Pietruszka, D. Sikorski, Uzależnienia: fakty i mity…, dz. cyt., s. 84.
3 J. Chwaszcz, M. Pietruszka, D. Sikorski, Uzależnienia: fakty i mity…, dz. cyt.,
s. 84–85.
4 J. Chwaszcz, M. Pietruszka, D. Sikorski, Uzależnienia: fakty i mity…, dz. cyt.,
s. 85–88.
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może przerodzić się z czasem w uzależnienie. Chociaż mediów
nie można zaklasyfikować do substancji psychoaktywnych, coraz częściej pojawia się pogląd, że termin „uzależnienie” należy
odnosić również do pewnych zachowań wynikających z użytkowania środków masowego przekazu, które stają się zachowaniami negatywnymi 5.
Oprócz tradycyjnych negatywnych skutków oddziaływania
mass mediów na człowieka pojawiają się dzisiaj również nowe, będące efektem bardziej zakamuflowanego oddziaływania. Działania
te są oczywiście mniej krzykliwe, ale bardziej „skuteczne” i szkodliwe. Można tu wymienić: mit współczesny, propagandę szeptaną,
żonglowanie iluzją i wpływ na podświadomość 6. Do tego należy dołożyć również wpływ, jaki środki społecznego przekazu wywierają na całą podświadomość człowieka i podejmowane przez
niego decyzje. Nawet tak krótkie przedstawienie negatywnych
skutków korzystania ze współczesnych środków przekazu pokazuje, jak ważny i naglący jest to problem, wymagający pogłębionej analizy i dużej troski ze strony Kościoła.
W niniejszym rozdziale pogłębionej analizie zostaną poddane niektóre z owych niebezpieczeństw wynikających z korzystania ze środków społecznego przekazu: przypisywanie większego
znaczenia faktom niż wartościom, półprawda rozumiana jako
prawda, zmiana psychologicznego stosunku do czasu i przestrzeni, sprzyjanie relatywistycznemu sposobowi myślenia oraz brutalizacja życia.

5 Zob. Nowe media i komunikowanie wizualne, red. P. Francuz, S. Jędrzejewski,
Lublin 2010; Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej, red. P. Francuz,
Lublin 2007; Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, red. P. Francuz, Lublin
1999; P. Francuz, Rozumienie przekazu telewizyjnego: psychologiczne badania te
lewizyjnych programów informacyjnych, Lublin 2002.
6 A. Lepa, Media w świecie słowa, Częstochowa 2011, s. 19.
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1.1. Przypisywanie większego znaczenia faktom
niż wartościom
Współczesny człowiek wychowuje się i wzrasta w kulturze medialnej. Dlatego nie wystarczy już dzisiaj wykorzystywać media
do głoszenia Ewangelii czy nauczania Kościoła, ale należy włączyć orędzie chrześcijańskie w nową kulturę, jaką tworzą środki
społecznego przekazu (por. RM 37). Rozdźwięk, jaki panuje pomiędzy Ewangelią i współczesną kulturą, stał się prawdziwą bolączką naszych czasów (por. EN 20). Wynika to m.in. z faktu, że
we współczesnym przekazie medialnym nie bierze się pod uwagę czynnika chrześcijańskiego, nie akceptuje się ani nie respektuje zasad, o jakich mówi chrześcijaństwo, dających prymat osobie
ludzkiej, jej godności i mówiących o poszanowaniu jej praw. Stąd
działalność mediów staje się ciągle jednym z tematów nauczania
Kościoła katolickiego 7.
W świecie mediów najistotniejszy powinien być fakt, czyli przekaz rzeczywistości zastanej przez dziennikarza i opisywanej przez
niego celem przekazania go do publicznej wiadomości. To właśnie konkretne fakty składają się na codzienny przekaz informacji i stanowią podstawowy wymiar pracy dziennikarskiej. Z faktem nieodłącznie związany jest więc jego przekaz, czyli percepcja
faktu, jego rozumienie, interpretacja, a dalej nawet ideologizacja
czy manipulacja 8. Postrzeganie jednak rzeczywistości zastanego
faktu nie jest jednoznaczne i tak samo przyjmowane przez każdego człowieka, w tym i dziennikarza. Każdy bowiem obarczony
jest własnymi doświadczeniami życiowymi, poglądami i przekonaniami, które składają się na całokształt ludzkiego postrzegania
7 J. Mariański, Media w ocenie społecznego nauczania Kościoła katolickiego,
w: Media w wychowaniu chrześcijańskim, dz. cyt., s. 155–172.
8 R. Montusiewicz, Między faktem a przekazem – medialna etyka przekazu faktu,
w: Media w wychowaniu chrześcijańskim, dz. cyt., s. 232.
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rzeczywistości i jej opisywania. Dlatego potrzebny jest swoisty katalizator, który może spajać fakt i jego przekaz. Elementem tym
jest wymiar etyczny 9.
Dla człowieka wierzącego fundamentalnym źródłem poznania i opisu rzeczywistości wraz z jej poszczególnymi faktami jest
Ewangelia. To właśnie z lektury tej księgi można uczyć się właściwego przekazu informacji i faktów. Podstawowym dowodem
za takim właśnie rozumieniem jest fakt, że Ewangelia nie przedstawia tylko dobrych i pozytywnych zachowań apostołów. Mówi
również o tym wszystkim, co było pejoratywne w ich zachowaniu. Nie stosuje więc zasady wybielania rzeczywistości, ale prezentuje fakty.
Zagadnienie prezentowania faktów w mediach stanowi duży
problem. Z jednej bowiem strony mamy nastawienie na sensacyjność, co pociąga za sobą zyski w postaci popularności konkretnego medium i poziomu oglądalności lub słuchalności, większe
zainteresowanie u odbiorców tematami drastycznymi, a z drugiej strony konieczność poszanowania godności osoby ludzkiej,
szczególnie w sytuacjach, w których opisuje się konkretne tragedie życiowe, z uwzględnieniem prawa do prywatności czy poszanowania dobrego imienia. Granica, jaka powinna pomiędzy nimi
przebiegać, zależy w dużym stopniu od morale samego dziennikarza lub wydawcy 10.
Fakt jest zawsze przepuszczany przez filtr wartości etycznych
lub nieetycznych. Jednak nagminny staje się brak odpowiedzialności za słowo, co w konsekwencji prowadzi do braku obiektywności i wiarygodności 11. W miejsce zachowań etycznych, które wyrastają z chrześcijańskiej antropologii, szanującej godność
9 R. Montusiewicz, Między faktem a przekazem…, dz. cyt., s. 232.
10 Zob. P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa: o etyce dziennikarskiej, Po
znań 2003.
11 R. Montusiewicz, Między faktem a przekazem…, dz. cyt., s. 233.
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osoby ludzkiej, praktykuje się zachowania niemoralne, atakowanie, upokarzanie, odzieranie z godności i prywatności lub znęcanie się nad osobą 12.
Zdaniem Ryszarda Montusiewicza „etyka Dekalogu przesłaniana jest przez postmodernistyczny relatywizm” 13. Dziennikarz,
w ciągu całej swej pracy, dociera do wielu informacji i faktów płynących z wielu źródeł. Można podchodzić do nich bez większego
zastanowienia się nad stanem ich prawdziwości i weryfikowalności, jednakże rzetelność domaga się zawsze docierania do prawdy.
„Samo dotarcie do źródeł nie przesądza jeszcze o etyczności przekazu. Konieczne jest rozeznanie, dociekanie prawdy, wiedza ogólna, zdolność oceniania, aspekt etyczno‑antropologiczny – mam do
czynienia z osobą, a nie newsem, ważna jest jej godność, respekt
wobec opisywanej sytuacji, szacunek wobec medialnego odbiorcy, rzetelność, obiektywizm, wartościowanie” 14.
Obrona przed wspomnianymi wyżej negatywnymi zjawiskami zakłada promowanie w mediach systemu wartości chrześcijańskich, czyli przeciwstawianie nietrwałym wartościom świata
codziennego trwałych wartości duchowych i moralnych 15. Nie
chodzi tu bynajmniej o generowanie konfliktu ze światem medialnym, ale o pogłębioną refleksję nad zaistniałym stanem rzeczy w trosce o dobro całej osoby ludzkiej i obronę podstawowych
wartości, na których fundamencie człowiek kształtuje swoje życie.
Wartości uniwersalne to te, które przyjmowane są przez wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, wykształcenia, światopoglądu oraz wyznawanej religii. Wśród nich można wymienić:
12 P. Kwiatkowski, Język, który rani, w: Przedsiębiorstwo Apokalipsa: o etyce dzien
nikarskiej, dz. cyt., s. 58–69.
13 R. Montusiewicz, Między faktem a przekazem…, dz. cyt., s. 233.
14 R. Montusiewicz, Między faktem a przekazem…, dz. cyt., s. 234.
15 J. Mariański, Media w ocenie społecznego nauczania Kościoła katolickiego…,
dz. cyt., s. 163.
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troskę o przedłużenie gatunku, troskę o świat, szacunek dla każdego człowieka, nieszkodzenie nikomu, promowanie sprawiedliwości i praw człowieka, polepszanie sytuacji innych czy demokrację 16.
Światopogląd właściwy dla większości krajów demokratycznych wyrósł z wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej, a wcześniej również greckiej i żydowskiej. Człowiek, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, mimo że przez grzech oddalił
się od Niego, odzyskał na nowo godność dziecka Bożego dzięki
Jezusowi Chrystusowi. Jednak od czasu grzechu pierworodnego każdy człowiek nosi w sobie zarówno dobro, jak i zło. W zależności od tego, które z nich bierze górę, człowiek jest w stanie
czynić rzeczy szlachetne i piękne albo niegodziwe i niszczące
jego godność.
System wartości od wieków formowany był w oparciu o zasady moralne, które powinny kierować ludzkim postępowaniem.
I tak dla przykładu: dla Arystotelesa ważne jest podążanie drogą
środka, czyli pomiędzy skrajnościami (via media); dla Immanuela
Kanta każdy człowiek ma zmysł moralny, dzięki któremu może
czynić dobro; z kolei Stuart Mill uważał, że należy zawsze szukać
największego dobra, dla jak największej liczby ludzi 17.
Powyższe przykłady pokazują, że niezależnie od światopoglądu czy religii istnieją zachowania moralne wspólne dla wszystkich, poprzez które można wyznawać wspólne, dobre wartości.
Dla nas oczywiście priorytetem są wartości chrześcijańskie, wypływające z Bożego objawienia. Wartości głoszone w Ewangelii
można streścić w następujących słowach, wynikających z przekazania miłości Boga i człowieka: wolność, godność, sprawiedliwość,
16 C. J. Bertrand, Deontologia mediów, przeł. T. Szymański, Warszawa 2007,
s. 53–54.
17 C. J. Bertrand, Deontologia mediów, dz. cyt., s. 55.

By nie zamienic_sklad.indd 39

18.01.2018 08:33:49

40



Rozdział I

pokój i miłość 18. Ochrona świata ludzkich wartości jest bowiem
podstawowym zadaniem etyki mediów 19.
Jak zatem wygląda problem wartości chrześcijańskich w świetle przekazywanych faktów medialnych? Nauczanie społeczne Ko
ścioła podkreśla fakt, że media nie tylko mają pełnić funkcję informacyjną, ale powinny również promować wartości moralne
i do nich wychowywać 20. Człowiek korzystający ze współczesnych
środków społecznego przekazu nieustannie staje wobec wyborów wartości lub antywartości. Przeważnie są to wartości mające swoją podbudowę w sytuacji społeczno‑kulturowej, w której
żyje człowiek. Konkretne wybory, jakich dokonuje człowiek, wynikają bardzo często z owej podbudowy systemowej, komunikowanej przez świat mediów, a tym samym kształtują całe człowieczeństwo teraz i w przyszłości 21. Media są więc swoistymi
nośnikami wartości moralnych. Dlatego kultura medialna jako
przestrzeń moralności powinna opierać się na etyce i realizować
fundamentalne wartości moralne sprawiedliwości, pokoju, miłości oraz wolności 22.
Wśród podstawowych wartości, na których musi opierać się
wszelka działalność ludzka, najważniejsze miejsce zajmuje pokój,
stający się troską i wyzwaniem dla wszystkich narodów. Pokoju
jednak nie da się budować bez wartości moralnej, jaką jest spra18 C. J. Bertrand, Deontologia mediów, dz. cyt., s. 65.
19 M. Drożdż, Wolność komunikowania w przestrzeni wartości, w: Wolność w me
diach – między poprawnością a odpowiedzialnością, red. M. Drożdż, Tarnów
2010, s. 17–28.
20 J. Mariański, Mass media jako nośniki wartości i antywartości, w: Religia a mass
media, red. W. Zdaniewicz, Ząbki 1997, s. 108–127.
21 M. Drożdż, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Tarnów
2005, s. 423.
22 P. Cząstka, Przekaz wartości moralnych podstawowym zadaniem środków spo
łecznego komunikowania według nauki Kościoła, w: Wolność w mediach – mię
dzy poprawnością a odpowiedzialnością, dz. cyt., s. 90.
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wiedliwość. Środki społecznego przekazu mają tutaj do odegrania
swoją znaczącą rolę. Promując sprawiedliwość, promuje się tym
samym pokój i zabiega się o jego prawidłowy rozwój w świecie.
Strategia działania mediów jest strategią informacji, strategią przekazywania odbiorcom faktów. Nie może być to jednak działanie
nieprzemyślane i chaotyczne, biorąc pod uwagę natłok informacji, jaki dociera poprzez mass media do człowieka. Kompetentne
przekazywanie faktów opinii publicznej, informowanie jej o wydarzeniach światowych ma duży wpływ na postęp w rozwoju takich
wartości jak sprawiedliwość i pokój 23. Musi to być jednak strategia, która buduje na zaufaniu, czyli wypełnieniu sprawiedliwości
w dążeniu do pokoju. „Sprawiedliwość może opierać się wyłącznie na zaufaniu, w przeciwnym razie będzie jedynie sprawiedliwością przeciw, a nie sprawiedliwością dla oraz sprawiedliwością wobec każdej osoby ludzkiej” 24.
W jaki sposób zatem środki społecznego przekazu mogą łączyć
w swojej pracy strategię przekazu faktów i informacji ze strategią zaufania? Może się to dokonywać w oparciu o siedem podstawowych czynników: uświadamianie, ujawnianie, wyrzekanie się,
przezwyciężanie, przyczynianie się, rozpowszechnianie i utwierdzanie 25. Wszystko to powinno się czynić, mając na względzie całość osoby ludzkiej, jej prawdziwą i pełną wizję, ponieważ każda
inicjatywa podejmowana przez środki społecznego przekazu ma
niewyobrażalne konsekwencje dla człowieka. W przekazie informacji, jak zaznaczył papież, należy ukazywać warunki osiągnięcia
23 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Środki
społecznego przekazu w służbie sprawiedliwości i pokoju (24 I 1987), OR 8 (1987)
nr 1, s. 6.
24 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Środki
społecznego przekazu w służbie sprawiedliwości i pokoju, dz. cyt., s. 6.
25 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Środki
społecznego przekazu w służbie sprawiedliwości i pokoju, dz. cyt., s. 6.
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sprawiedliwości i pokoju: „niezbywalne prawa osoby ludzkiej, podstawową wolność w równości i udziale wszystkich w dobru wspólnym, poszanowanie uprawnionej suwerenności, obowiązek naprawienia szkód oraz opieki” 26. To jednak nie wystarczy, jeśli zabraknie
nawoływania do modlitwy chrześcijańskiej w intencji sprawiedliwości i pokoju na świecie.
Konsekwencją promowania w środkach społecznego przekazu sprawiedliwości i pokoju jest rozwój miłości. Właściwie rozumiana współpraca mass mediów i Kościoła może skutecznie
przyczynić się do promowania i rozwoju chrześcijańskich wartości, a tym samym przyczyniać się do lepszego rozwoju człowieka
i świata. „Jest to konieczne, jeśli potęga środków przekazu nie ma
być niszczycielską siłą, ale twórczą miłością – odblaskiem miłości
Boga” 27. Kościół w swoim nauczaniu głosi konieczność budowania
„cywilizacji miłości” – rozumianej jako troska o człowieka i posługa człowiekowi – i do tego powinny zmierzać wysiłki wszystkich,
w tym i mass mediów (zob. DCE 6).
Zaangażowanie mediów w promocję miłości może być skutecznym narzędziem w jej urzeczywistnianiu się w świecie. Zadaniem
mediów jest zatem takie przedstawianie faktów, takie przekazywanie informacji, które będzie budowało na poszanowaniu wartości ludzkich, w których sprawiedliwość i miłość, jako wartości komplementarne, będą respektowane i promowane. Kościół
jako „ekspert od spraw ludzkich” chce przypominać o wartościach,
które decydują o prawdziwej wielkości człowieka; te wartości nie

26 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Środki
społecznego przekazu w służbie sprawiedliwości i pokoju, dz. cyt., s. 6.
27 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Środki
przekazu cenną pomocą dla tych, którzy szukają Ojca (24 I 1999), w: Orędzia pa
pieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967–2002, red. M. Lis, Często
chowa 2002, s. 228.
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będą w pełni realizowane, jeśli w całym procesie komunikowania
nie będzie brany pod uwagę duchowy wymiar życia ludzkiego 28.
Godność osoby ludzkiej jest ściśle związana z pojęciem wolności, która jest jedną z wartości nadrzędnych, ponieważ godność i wolność przypominają o tym, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga 29. Środki społecznego przekazu
powinny również pracować w służbie wolności. Tymczasem obserwuje się zjawisko, w którym przekaz medialny może podlegać
różnego rodzajom manipulacjom, mającym na celu ograniczenie
prawdziwej wolności człowieka. Są to wszelkiego rodzaju sytuacje, w których władza, również poprzez działania medialne, nie
dopuszcza do istnienia pluralizmu. Prawdziwa wolność jest zagrożona również wtedy, gdy towarzyszy jej szukanie korzyści oraz
jawne lub ukryte naciski 30.
W przekazie medialnym nie można zapominać o tym, że odbiorcy są ludźmi wolnymi i odpowiedzialnymi. Dlatego trzeba wykluczać z przestrzeni faktu medialnego te wszystkie zachowania,
w których odpowiedzialna wolność zdaje się być zagrożona, jak
choćby: zakłamanie, epatowanie agresywnością i rozbudzanie seksualizmu, pomijanie sprawiedliwości czy miłości 31. Wszelka działalność medialna nie może być manipulowaniem człowiekiem
i jego wolnością, ale powinna służyć wychowywaniu do życia w odpowiedzialności i prawdziwej wolności. Aby wolność była respektowana, potrzeba ładu moralnego, który będzie charakteryzował
28 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
W służbie braterstwa i solidarności, OR 9 (24 I 1988) nr 2, s. 6.
29 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Środki
społecznego przekazu w służbie odpowiedzialnej wolności człowieka (10 V 1981),
OR 2 (1981) nr 5, s. 5.
30 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Środki
społecznego przekazu w służbie odpowiedzialnej wolności człowieka, dz. cyt., s. 5.
31 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Środki
społecznego przekazu w służbie odpowiedzialnej wolności człowieka, dz. cyt., s. 5.
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również pracę dziennikarzy. W sytuacji braku ładu moralnego
mamy do czynienia z pustką i chaosem, który doprowadza do rozwijania się wszelkiego rodzaju nadużyć i wypaczeń.
Wszystkie wartości, o których wspomniano wyżej, muszą być
uwzględniane na zasadzie komplementarności. Jeśli tego zabraknie, każdy przekaz medialny może być wypaczony i służyć jako narzędzie manipulacji człowiekiem, a tym samym zniekształcać system wartości, na których powinien on budować swoje życie. Jest
to sprawa tym bardziej istotna i godna uwagi, ponieważ, jak pokazują analizy zasad etyki dziennikarskiej czy medialnej, w ponad
80 proc. wymagają one od dziennikarzy pracy w oparciu o wartości szanujące godność osoby ludzkiej, mówią o rzetelnym i prawdziwym przekazie informacji, obiektywizmie, zakazują dyskryminacji czy ulegania wpływom zewnętrznym 32.

1.2. Półprawda, czyli część jako całość
Wśród fundamentalnych wartości ważne miejsce zajmuje prawda.
Leży ona u podstaw wartości poznawczych i jest zawsze odzwierciedleniem rzeczywistości społecznej33. W życiu społeczeństw i jednostek obserwuje się dwojakie podejście do prawdy. Ludzie mogą
mówić nieprawdę o sobie albo o innych. W pierwszym przypadku
mamy do czynienia z ingracjacją, a w drugim z plotką lub pomówieniem 34. Tymczasem prawda jest wartością, dzięki której człowiek może konfrontować osądy z rzeczywistością i przeciwdziałać
32 P. Cząstka, Przekaz wartości moralnych podstawowym zadaniem…, dz. cyt.,
s. 100–101.
33 M. Wawrzak‑Chodaczek, Wartości uniwersalne w komunikacji interpersonalnej,
w: Wartości w komunikowaniu, red. M. Wawrzak‑Chodaczek, Toruń 2009, s. 24.
34 M. Wawrzak‑Chodaczek, Wartości uniwersalne w komunikacji interpersonalnej,
w: Wartości w komunikowaniu, dz. cyt., s. 24–25.
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zakłamaniu 35. Prawda, jako jedna z wartości uniwersalnych, leży
u podstaw wszelkiego rodzaju relacji interpersonalnych. Swoistym
zagrożeniem dla niej jest postawa życia w nieufności lub w ciągłym
przeświadczeniu, iż jest się okłamywanym. Dotyczy to również
środków społecznego przekazu, w których obserwuje się zjawisko
wypaczania prawdy lub przedstawiania części prawdy jako całości.
Pytanie o prawdę jest w rzeczywistości pytaniem o etykę mediów i przekaz medialny, dokonujący się w przestrzeni wszystkich
wartości, w których jednak prawda zajmuje miejsce fundamentalne. Należy sobie uświadomić podstawowe założenie, a mianowicie,
że to media są w służbie człowieka, a nie na odwrót. Dziennikarz,
wchodzący poprzez swoją pracę w relację z odbiorcą, musi zachowywać właściwe proporcje pomiędzy dążeniem do odkrywania
prawdy a poszanowaniem godności ludzkiej, dlatego też wszelkie działania ze strony środków społecznego przekazu są w istocie działaniami służącymi jej przekazywaniu 36. Należy jednak pamiętać, że człowiek nie jest twórcą prawdy, jest tylko powołany do
jej odkrywania i poznawania. Dążąc do owego poznawania prawdy, człowiek poszukuje zarówno tej dotyczącej życia codziennego, a przekazywanej przez media, jak również tzw. prawdy pełnej,
mającej charakter uniwersalny 37.
Kategoria prawdy zakłada, najogólniej rzecz ujmując, występowanie trzech elementów składowych: subiektywnego, obiektywnego i relacji poznawczej; człowiek jest podmiotem poznającym, rzeczywistość jest przedmiotem poznawania, a pomiędzy
nimi zachodzi relacja poznawcza 38. To samo dotyczy oczywiście
35 M. Wawrzak‑Chodaczek, Wartości uniwersalne w komunikacji interpersonalnej,
w: Wartości w komunikowaniu, dz. cyt., s. 25.
36 M. Drożdż, Aksjologiczne uwarunkowania prawdy, w: Prawda w mediach – mię
dzy ideałem a iluzją?, red. M. Drożdż, Tarnów 2010, s. 15.
37 M. Drożdż, Aksjologiczne uwarunkowania prawdy, dz. cyt., s. 16.
38 M. Drożdż, Aksjologiczne uwarunkowania prawdy, dz. cyt., s. 19.
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każdego przekazu medialnego. Media bowiem stają się coraz częściej środkami służącymi do zaspokajania „głodu prawdy”, uczestnicząc aktywnie, z większym lub mniejszym skutkiem, w przekazywaniu prawdy 39.
Prawda zawiera w sobie powinność mówienia prawdy, czyli
prawdomówność. W przestrzeni życia medialnego komunikowanie
jakichkolwiek informacji wiąże się z powinnością prawdomówności, tym bardziej że we współczesnych uwarunkowaniach poznawanie rzeczywistości i związnej z nią prawdy dokonuje się w bardzo
dużym stopniu poprzez środki społecznego przekazu 40.
Dlaczego prawda jest tak istotna w przekazie medialnym? Wy
nika to już z podstawowej obserwacji rzeczywistości. Każde działanie medialne, które nie jest oparte na prawdzie, doprowadza do
manipulacji i zła. To z kolei rodzi nieufność i przyczynia się do rozbijania jedności wewnątrz człowieka, jak również jedności społeczeństwa. Manipulowanie prawdą, zakłamanie wpływają zatem
destrukcyjnie na życie. W większości kodeksów etyki dziennikarskiej jako jedną z pierwszych zasad pracy podaje się ukierunkowanie na prawdę i postępowanie według niej, przedstawianie informacji w oparciu o sprawdzone źródła i zgodne z prawdą 41. Względem
środków społecznego przekazu obowiązują takie same zasady postępowania etycznego jak we wszystkich innych sektorach ludzkiego
życia 42. Potwierdzeniem tego są słowa Jana Pawła II z listu Il rapido
sviluppo: „Najwyższe kryteria prawdy i sprawiedliwości w dojrzałym
korzystaniu z wolności i odpowiedzialności stanowią horyzont, na
39 M. Drożdż, Aksjologiczne uwarunkowania prawdy, dz. cyt., s. 19.
40 M. Drożdż, Aksjologiczne uwarunkowania prawdy, dz. cyt., s. 21–22.
41 M. Drożdż, Aksjologiczne uwarunkowania prawdy, dz. cyt., s. 25–26. Zob. Karta
etyki mediów (KEM), Warszawa 1995; Kodeks etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich (KED); Deklaracja zasad Międzynarodowej Federacji Dzien
nikarzy (DZMFD).
42 Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach spo
łecznego przekazu, 20.
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którym sytuuje się autentyczna deontologia w korzystaniu z nowoczesnych potężnych środków społecznego przekazu” 43. W myśl powyższych słów, jeżeli rozważa się obecność prawdy w przestrzeni
życia medialnego, ugruntowaniem dla jej obecności jest sprawiedliwość, która prowadzi, w oparciu o właściwie pojętą wolność i odpowiedzialność, do poszanowania godności człowieka i jego praw.
W opozycji do powyższych stwierdzeń stoją te wszystkie zachowania mass mediów, w których prawda wydaje się na usługach innych „wartości”, jak choćby chęci większego zysku, popularności,
sensacyjności, większej obecności na rynku czy przychylności aktualnej władzy politycznej. Za takimi zachowaniami kryje się zakłamywanie informacji lub manipulowanie nią, brak rzetelności
w poszukiwaniu wiarygodnych źródeł i kłamstwo. Współcześnie
nie wystarczy tworzenie nowych kart etyki mediów, jeszcze bardziej dokładnych i uwzględniających znaki czasu, ale konieczna
jest formacja sumienia ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem sumień dziennikarzy 44.
Nie jest dopuszczalne popieranie takich postulatów, które mówią, że w środkach społecznego przekazu może występować kłamstwo niezamierzone przez dziennikarza 45. Jako argument za takim
pojmowaniem przekazywania prawdy przyjmuje się założenie, że
w obecnych czasach, przy tak dużym natłoku informacji i różnorodności zdarzeń, mogą występować kłamstwa niezamierzone,
czyli brak prawdy obiektywnej. Człowiek jest istotą mającą tak
wielką godność i wartość, że w obowiązku środków społecznego
przekazu jest dostarczanie informacji, relacjonowanie wydarzeń
opartych wyłącznie na sprawdzonych źródłach, z poszanowaniem
prawdy obiektywnej.
43 Jan Paweł II, List apostolski Il rapido sviluppo, 3.
44 M. Drożdż, Aksjologiczne uwarunkowania prawdy, dz. cyt., s. 29.
45 M. Drożdż, Aksjologiczne uwarunkowania prawdy, dz. cyt., s. 30.
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Czy zatem w mediach istnieje prawda? Czy posługiwanie się
półprawdami nadal jest prawdą? Czy prawdziwe są wypowiedzi
wyrywane z kontekstu lub fragmentaryczne przedstawianie rzeczywistości? Ogólnie rzecz ujmując, w mediach istnieje kryterium
posługiwania się prawdą. Mówią o tym wszelkiego rodzaju kodeksy etyki dziennikarskiej. U podstaw każdego przekazu umieszcza
się prawdę obiektywną. Ale jak pokazuje życie, w wielu przypadkach są to tylko ideały, które wymagają realizacji. Problemy wynikają ze złożoności zagadnienia.
Współczesny świat mediów, o czym już była mowa, powiązany
jest wieloma czynnikami, które często wpływają na sam przekaz
medialny. Pracownicy środków społecznego przekazu nie są wolni
od swoich ludzkich ograniczoności i skłonności do ulegania wpływom. Jednakże bardzo wiele zachowań jest zamierzonych, w których również prawda dostosowywana jest do potrzeb przekazu medialnego. Chodzi tu między innymi o przekazywanie informacji
na sposób fragmentaryczny, wyrwany z kontekstu, w celu osiągnięcia już wcześniej zaplanowanego celu, czy uogólnianie części
prawdy jako całości. To wszystko powoduje u odbiorcy zakłamany
obraz rzeczywistości i zmianę w podejściu do życia. Epatowanie
w środkach społecznego przekazu złem powoduje, że człowiek zaczyna postrzegać świat jako zdominowany przez zło. Dzieje się to
w myśl zasady, że najlepiej sprzedaje się to, co złe. Przedstawianie
różnych wynaturzonych czy patologicznych zachowań ludzkich
jako normalne również wpływa na prawdziwy obraz rzeczywistości. Przedstawianie prawdy na sposób ograniczony, poprzez zatajanie jej czy fragmentaryczność, łączy się często w interesami poszczególnych osób lub instytucji. Środki społecznego przekazu, nie
będąc wolnymi od powiązań ze światem gospodarczym czy politycznym, niejednokrotnie wydają się ulegać pewnym formom nacisku, co w konsekwencji znowu prowadzi do przekłamania rzeczywistości i zarzucenia prawdy.
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1.3. Zmiana psychologicznego stosunku do czasu
i przestrzeni
Zachowanie zasad etyki i odwoływanie się do podstawowych wartości, takich jak sprawiedliwość, pokój, prawda czy wolność mają
szczególne znaczenie w kształtowaniu przestrzeni codziennego życia człowieka, który egzystuje w społeczeństwie komunikacyjnym,
zdominowanym przez środki społecznego przekazu. To właśnie
media wywierają dziś ogromny wpływ na styl ludzkiego życia, na
przyswajane przez niego wartości, na sposób postępowania i decyzyjność. Wiele z tych zachowań staje się dla człowieka destrukcyjnymi, szczególnie gdy nie zachowuje się podstawowej zasady:
wszystko, co się czyni, w tym również poprzez przekaz medialny,
musi być robione z poszanowaniem godności człowieka jako nadrzędną zasadą etyki i moralności. Na straży troski o takie właśnie
postępowanie stoi Kościół, który w swoim nauczaniu nieustannie
przypomina o podstawowych prawach człowieka i obowiązku ich
respektowania, również w środkach komunikacji społecznej, dla
których człowiek jest odbiorcą ich działalności i nie może być traktowany jako przedmiot manipulacji. Kolejnym z zagrożeń, wynikającym z niewłaściwego czy nieuświadomionego korzystania ze
środków społecznego przekazu, jest zmiana psychologicznego podejścia do czasu i przestrzeni. Mowa tu o życiu człowieka w świecie
realnym i wirtualnym, o cyberprzestrzeni, której niewłaściwe użytkowanie może stać się dużym problemem w normalnym życiu 46.
Rozwój środków społecznego przekazu, a w szczególności internetu, przyczynił się do zmiany podejścia człowieka do rzeczywisto-

46 Po raz pierwszy termin „rzeczywistość wirtualna” został użyty przez Jarona
Laniera w latach 80. XX wieku. Por. J. Cetera, Zło w mediach, Kraków 2004,
s. 44. W niniejszej pracy termin „rzeczywistość wirtualna” oznacza jednak całą
rzeczywistość, jaką obecnie tworzą środki społecznego przekazu.
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ści, w której żyje47. O ile świadomość świata realnego nie stanowiła
wcześniej u ludzi problemu, oczywiście z wykluczeniem wszelkiego
rodzaju chorób psychicznych, o tyle pojawienie się nowoczesnych
mediów, a tym samym i cyberprzestrzeni, spowodowało zachwianie owej realności. Coraz większy wpływ na życie jednostek zaczęła bowiem wywierać rzeczywistość wirtualna, do perfekcji przypominająca tę realną. Granica pomiędzy nimi jest więc w obecnych
czasach bardzo wąska, a człowiek niejako zmuszony jest do balansowania pośród tych rzeczywistości. Współczesne próby tworzenia
idealnej rzeczywistości wirtualnej mają dwie cechy wspólne ze starszymi źródłami ikonografii, takimi jak malarstwo, fotografia, telewizja oraz film. Są to: poszukiwanie idealnej kopii rzeczywistości
oraz pragnienie fizycznej transcendencji, rozumianej jako ucieczka od ograniczeń fizycznej rzeczywistości 48. Pojawienie się internetu, cyberprzestrzeni, coraz nowocześniejszych środków komunikowania społecznego spowodowało, że uwidaczniają się coraz
doskonalsze kopie rzeczywistości, zaś pragnienie fizycznej transcendencji u człowieka jest jeszcze mocniejsze. Dochodzi do tego
również próba manipulowania ideami w ramach połączonych w cyberprzestrzeni wielu form informacji 49. Celem rzeczywistości wirtualnej jest więc to, „aby ludzki system percepcyjny, nasze zmysły
całkowicie zanurzyły się i uległy tworom naszych umysłów, abyśmy manipulując ideami, zapominali o realnym świecie” 50.
Jak zatem wygląda podejście człowieka korzystającego ze świata wirtualnego do rzeczywistości czasu? Za sprawą środków społecznego przekazu człowiek jest w jednej chwili uczestnikiem wy47 Zob. W. Śmigiel, Człowiek w świecie Internetu, „Studia Pelplińskie” 37 (2006),
s. 369–378.
48 Z. Majchrzak, Realna i wirtualna rzeczywistość, w: Agresja wirtualna vs realna:
poglądy i badania, red. Z. Majchrzak, J. F. Terelak, Białystok 2011, s. 18.
49 Z. Majchrzak, Realna i wirtualna rzeczywistość, dz. cyt., s. 18.
50 Z. Majchrzak, Realna i wirtualna rzeczywistość, dz. cyt., s. 19.
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darzeń z całego świata. Do odbiorców docierają informacje i relacje
z wydarzeń z niespotykaną dotychczas prędkością i natężeniem.
Człowiek jest zalewany wiadomościami dobrymi i złymi. Można
więc powiedzieć, że funkcjonuje on pomiędzy „czasem dobrym”
i „czasem złym”51. W tym wszystkim dostrzega się największy popyt
na informacje i wydarzenia dziejące się „tu i teraz”, które nie dotyczą odbiorcy bezpośrednio, a ich bieg odbywa się w innym miejscu
na kuli ziemskiej. Jednakże dzięki tak szybkiemu przepływowi informacji człowiek staje się niejako ich aktualnym uczestnikiem. Od
indywidualnego podejścia zależy, na co konkretna osoba skieruje
swoją uwagę i czemu poświęci swój czas. Jeżeli jest zbyt zmęczona
złymi wiadomościami, owym „czasem złym”, w jednej chwili może
stać się odbiorcą „czasu dobrego” poprzez zmianę stacji telewizyjnej,
audycji radiowej czy otwarcie innej strony internetowej. Jakkolwiek
by jednak człowiek nie postępował, zawsze zajmować będzie jedno z trzech możliwych stanowisk. Stanie się biernym i tępym odbiorcą lub zaangażuje się w przemyślany i mądry odbiór informacji.
Może też zająć trzecie stanowisko, którym jest rezygnacja, obojętność na czas wirtualny, a skoncentrowanie swojej uwagi wyłącznie na świecie realnym. Postawa pierwsza i trzecia są postawami
skrajnymi. Najbardziej sensowna i logiczna wydaje się postawa
druga, czyli świadomego zaangażowania. Z badań przeprowadzonych przez Byrona Reevesa i Cliforda Nassa wynika, „że reakcje
ludzi na media mają charakter społeczny i naturalny, nawet wówczas gdy towarzyszy im przekonanie, że nie jest to rozsądne” 52.
Podważa to zatem powszechnie panujący pogląd, że człowiek podchodzi do mediów w sposób instrumentalny, traktując je wyłącznie jako środek użycia 53.
51 Z. Majchrzak, Realna i wirtualna rzeczywistość, dz. cyt., s. 23–25.
52 J. Cetera, Zło w mediach, dz. cyt., s. 74.
53 J. Cetera, Zło w mediach, dz. cyt., s. 74.
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Z podstawowej obserwacji rzeczywistości wynika, że środki
społecznego przekazu, cała rzeczywistość cyberprzestrzeni absorbuje człowieka i pochłania jego czas. Dotyczy to szczególnie ludzi
młodych, dla których świat wirtualny jest rzeczywistością, w której czują się bardzo dobrze, tak absorbującą, że mogą w niej spędzać nawet większą część dnia. Jest to zjawisko bardzo niepokojące,
może bowiem prowadzić do całkowitej alienacji od świata realnego
lub stać się przyczyną uzależnienia, burzącego poprawność relacji
względem innych 54. Zjawisko to jednak może dotyczyć nie tylko
młodzieży, ale i innych grup wiekowych. Umiejętność korzystania
z czasu, jaki przeznaczany jest na świat wirtualny, zależy od wartości, jakim hołduje człowiek, i zdrowej samokontroli. Rzeczywistość
mass mediów jest jednak tak bogata i kusząca wielością możliwości,
tak uniwersalna, iż może zaspokoić wiele podstawowych pragnień
człowieka z zakresu informacji, edukacji, komunikowania i rozrywki 55. Może to jednak wywołać skutek zamknięcia się człowieka na rzeczywistość świata realnego i sprawić, że człowiek będzie
postrzegał świat poprzez media, nie zdobywając się jednocześnie
na trud zweryfikowania owej medialnej rzeczywistości. Środki
społecznego przekazu wprowadzają człowieka w świat przez siebie spreparowany, dając mu poczucie, że prawdziwie uczestniczy
w sprawach ludzkości 56.
Konsekwencją tego jest zmienione podejście do czasu i przestrzeni. Zamiast wchodzić w relację z prawdziwymi osobami, obcuje
się tylko ze światem wirtualnym. „Media pełnią rolę lornetki i podsłuchu, jednak za każdym razem dając możliwość przyjrzenia się jedynie pewnemu, wyabstrahowanemu fragmentowi rzeczywistości,

54 B. Maj, Miejsce komunikacji wirtualnej – w odniesieniu do rzeczywistości – we
współczesnym świecie, w: Wartość w komunikowaniu, dz. cyt., s. 174–184.
55 B. Maj, Miejsce komunikacji wirtualnej…, dz. cyt., s. 176.
56 J. Cetera, Zło w mediach, dz. cyt., s. 83.
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który dodatkowo został uprzednio ocenzurowany” 57. Odbiorca nie
otrzymuje zatem możliwości oglądu całej rzeczywistości, lecz tylko
fragmenty, wcześniej już przygotowane, według jakiegoś określonego klucza. W ten sposób można odrealniać rzeczywistość, dając
jednak człowiekowi poczucie aktywnego uczestniczenia w sprawach tego świata. Co więcej, przy pomocy środków społecznego
przekazu, a szczególnie internetu, który jest obecnie medium dominującym, współczesny człowiek pragnie zdobywać informacje
natychmiast, pociąga go to, co jest użyteczne i dotykalne. Jest to
zatem kolejna cecha w podejściu do czasu i przestrzeni. Stwierdził
to Jan Paweł II w liście na Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu, poświęconym internetowi jako nowemu formum dla
głoszenia Ewangelii: „Internet w sposób radykalny zmienia psychologiczny stosunek do czasu i przestrzeni. Uwagę pociąga to,
co dotykalne, użyteczne, natychmiast osiągalne. Może zabraknąć
bodźca do głębszej myśli i refleksji” 58.
„Współczesne środki komunikowania jakby zatarły poczucie
czasu i przestrzeni. Nie chodzi tu o to, że przestrzeń i czas nie stwarzają już trudności do pokonania, ale o coś ważniejszego, a mianowicie fakt, że straciły one swój ciężar psychologiczny, który
kiedyś miały dla człowieka. Człowiek je zdominował całkowicie.
Zmniejszyła się ich tradycyjna rola w życiu człowieka, zwiększyło się zaś u współczesnych ludzi poczucie jednoczesnego uczestniczenia w wielu odległych zdarzeniach oraz potrzeba odpowiedzialnej obecności wszędzie” 59. Owa zmiana w stosunku do czasu
i przestrzeni, przy pomocy narzędzi medialnych, jest naturalną
57 J. Cetera, Zło w mediach, dz. cyt., s. 83.
58 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Inter
net – nowym forum dla głoszenia ewangelii (24 I 2002), w: Orędzia papieskie…,
dz. cyt., s. 243.
59 J. Chrapek, Współczesne techniki komunikowania nowym wyzwaniem dla Kościoła,
w: Kościół a środki społecznego przekazu, dz. cyt., s. 16.
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konsekwencją zmieniającego się świata, jednakże należy zadać
sobie trud rozumienia owych zmian i ich konsekwencji w życiu
jednostek i społeczeństw.
Czas i przestrzeń nie stanowią już barier nie do pokonania
i ich tradycyjny sposób postrzegania uległ przeobrażeniu – dziś
człowiek ma możliwość pewnego panowania nad czasem i przestrzenią, możliwość odpowiedzialności za wszystkich i wszystko,
co niesie niebezpieczeństwo zaniku prawdziwych relacji interpersonalnych. Zamyka człowieka w świecie wirtualnym, postrzeganym jako realny. Aby uniknąć pułapki uwięzienia w przestrzeni
wirtualnej, należy stale mieć na uwadze fakt, że przecież ta rzeczywistość jest spreparowana i wyselekcjonowana przez jej twórców. Nie ma bowiem takiej możliwości, ażeby cały świat realny,
wraz z jego wszystkimi relacjami i powiązaniami, zamknąć w przestrzeni wirtualnej i jako taki podać człowiekowi do przyjęcia i zaakceptowania.
Tę prawdę potwierdza Manuel Castells, uważając, że „nowy
system komunikacyjny radykalnie przekształca przestrzeń i czas,
fundamentalne wymiary ludzkiego życia. To, co lokalne, zostaje
uwolnione od swych kulturowych, historycznych, geograficznych
znaczeń i ponownie zintegrowane w funkcjonalne sieci lub w kolaże obrazów, wytwarzając przestrzeń przepływów, która zastępuje przestrzeń miejsc. Czas zostaje wymazany w nowym systemie komunikacyjnym, gdyż przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
można zaprogramować tak, aby wchodziły ze sobą w interakcje
w jednym przekazie. Przestrzeń przepływów i bezczasowy czas
są materialnymi podstawami kultury, która przekracza i zawiera
w sobie różnorodność historycznie przekazanych systemów reprezentacji: kultury rzeczywistej wirtualności, w której wyobrażanie sobie jest tworzeniem rzeczywistości” 60.
60 M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, Warszawa 2008, s. 380.
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Wraz z tworzeniem nowej rzeczywistości wirtualnej i jej kultury, która nie będąc kontrolowana i poddawana naukowej analizie, może przyczynić się do degradacji człowieka, jego postrzegania
świata, w tym czasu i przestrzeni, pojawia się kolejne zagrożenie
ze strony środków komunikacji społecznej, a mianowicie sprzyjanie relatywistycznemu sposobowi myślenia.

1.4. Sprzyjanie relatywistycznemu sposobowi myślenia
Relatywizm w etyce jest poglądem, według którego „nie istnieją
wartości i sądy etyczne, które byłyby zawsze i wszędzie uznawane przez wszystkich. Relatywizm etyczny powołuje się na różnice
w zwyczajach i obyczajach różnych ludów w różnych czasach” 61.
Zatem nie ma takich wartości etycznych czy zachowań, które zostałyby uznane przez wszystkich, byłyby tak samo klasyfikowane
i poddane takim samym osądom etycznym. Relatywizm wyklucza świat wartości uniwersalnych i wynikających z nich zachowań
interpersonalnych, które stanowiłyby podstawę funkcjonowania
we współczesnym świecie. Ostateczną instancją, do której człowiek może się odnosić, modelując swoje zachowania, jest zatem
on sam. Obok niego można postawić zwyczaje i obyczaje przyjęte przez jemu współczesnych bądź charakterystyczne dla jakiejś
określonej grupy ludzi lub społeczeństw.
Taka postawa jest niebezpieczna dla człowieka i jego postrzegania zarówno samego siebie, jak też i innych osób. Odrzucenie
z życia prywatnego oraz wspólnotowego takich wartości i osądów etycznych, które stanowiłyby podbudowę do funkcjonowania
61 Nowa encyklopedia powszechna PWN, red. D. Kalisiewicz, t. 16, Warszawa 1994,
s. 302; M. Reszyk, Relatywizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz,
Lublin 2012, kol. 1389–1391.
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w społeczeństwie, które nie zostałyby uznane i przyjęte przez
wszystkich jako dobro wspólne i system wartości uniwersalnych,
bez względu na przekonania, czy wyznawaną religię, w konsekwencji doprowadziłoby do zatarcia się granicy pomiędzy dobrem i złem.
To, co dla jednej osoby stanowiłoby dobro, niekoniecznie byłoby
nim dla drugiej i na odwrót.
Współczesne społeczeństwa charakteryzują się pluralizmem
światopoglądowym. Konsekwencją tego jest relatywizm w myśleniu i czynach względem spraw mniej istotnych, jednakże w sprawach fundamentalnych, dotyczących podstawowych praw i wartości należy przyjąć postawę akceptacji i prymatu zachowań
etycznych wspólnych dla wszystkich i służących dobru ogółu. Tym
czasem, jak pokazuje praktyka życia codziennego, relatywizm we
współczesnym świecie jest tak mocno zakorzeniony, że wypiera
nawet fundamentalne prawa i wartości, w myśl fałszywie pojętej
wolności i tolerancji. W niektórych przypadkach jest to działanie
zamierzone i celowe, służące dobru partykularnemu poszczególnych osób czy grup, występujących w sposób jawny lub zakamuflowany przeciw uniwersalnym wartościom i postawom życiowym.
Jednakże istnieje cała paleta zachowań relatywistycznych, które
są wynikiem nie do końca przemyślanych decyzji ludzkich. Ma to
swoje źródło w zachłyśnięciu się człowieka możliwością własnego oceniania i dokonywania wyboru wartości moralno‑etycznych.
Środki społecznego przekazu są bardzo mocnym medium, które posługuje się relatywizmem moralno‑etycznym, a w wielu przypadkach samo do takich zachowań zachęca i je promuje. Mecha
nizm działania wydaje się bardzo prosty: nie są istotne dobro ogółu
i troska o wartości czy zachowania wspólne dla wszystkich, liczą się
przede wszystkim dobro własne, zaspokojenie własnych potrzeb
i pragnień oraz postępowanie według zasad, które każdy człowiek
uznaje za dobre dla siebie. Taka zmiana w myśleniu pociąga za
sobą zmianę w czynach i zachowaniach wśród ludzi. Relatywizm
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myślowy przekłada się na relatywizm działania, powodując wybiórcze traktowanie zasad moralno‑etycznych poprzez dostosowywanie ich do swoich aktualnych potrzeb. To wszystko, jak już
zostało powiedziane wyżej, dokonuje się w myśl źle pojętej wolności osobistej i tolerancji, a „tolerancja jako akceptacja relatywizmu
i rozmywania granic między dobrem a złem jest nie do przyjęcia” 62.
Wolność tymczasem nie polega na możności czynienia wszystkiego, na co człowiekowi przyjdzie ochota, ale na takim zachowaniu, które oprócz własnego dobra i szczęścia uwzględniać będzie
również dobro i szczęście drugiego człowieka. Promowanie relatywizmu przez środki komunikowania społecznego wpływa w dużej mierze na myślenie i działanie poszczególnych ludzi. Media,
świadome swojej siły przekonywania i oddziaływania na życie, potrafią wykorzystywać ją nie w obronie człowieka i jego praw, lecz
wbrew człowiekowi. Staje się to tym bardziej zrozumiałe, kiedy
pojmie się, że świat mass mediów nie jest przestrzenią wolną od
wpływów poszczególnych osób i ich decyzji. Niestety zbyt często
interesy prywatne ludzi mediów biorą górę nad dobrem odbiorców. Niezauważanie tego faktu może powodować, że człowiek stanie się ślepym odbiorcą przekazywanych mu treści, nie podejmując jednocześnie wysiłku intelektualnej refleksji i ich weryfikacji.
Relatywizm światopoglądowy w środkach społecznego przekazu ma znaczący wpływ na formowanie ludzkich sumień, zwłaszcza
dzieci i młodzieży. Jeżeli wielokrotnie zło nazywa się dobrem lub
nie potępia się karygodnych zachowań, godzących w dobro człowieka, jego wolność i godność, doprowadza się do sytuacji, w której
młody człowiek, biernie przyjmujący przekazywane mu informacje, nie tylko nie będzie stawał się wrażliwym na zło lub krzywdę
62 W. A. Niewęgłowski, Podstawowe wartości dla mediów u progu XXI wieku, w: Pil
nowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce, red. M. Iłowiecki, Warsza
wa 2012, s. 353.
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ludzką, ale sam swoim postępowaniem zacznie promować system
wartości i zachowań daleko odbiegający od standardów charakterystycznych dla postępowania i myślenia według powszechnie
przyjmowanych zasad moralno‑etycznych. Krytyka relatywizmu
moralno‑etycznego w środkach społecznego przekazu nie ogranicza człowieka i nie odbiera mu jego prawa decydowania i wyboru.
Zmierza ona przede wszystkim do wyczulenia współczesnego katolika, zwłaszcza osoby młodej, na takie zachowania, które będą
szanowały godność własną i cudzą. Zakłada także równoczesną
akceptację wielości poglądów i przekonań występujących w świecie, uważając jednak za nadrzędną zasadę takie prawa i zachowania, które są zgodne z dobrem ogółu i podstawowymi wartościami.

1.5. Ucieczka przed osobistą odpowiedzialnością
i zaangażowaniem
Relatywistyczny sposób myślenia wydaje się po części wynikiem
oddziaływania środków społecznego przekazu. Promowanie w mediach relatywizmu moralno‑etycznego negatywnie wpływa na postępowanie człowieka. Życie według zasady, że każdy może postępować w taki sposób, jaki sam uznaje za stosowne i właściwe,
nie zważając na dobro i potrzeby innych, bez poszanowania zasad
przyjętych dla dobra ogółu, powoduje, że człowiek zamyka się na
drugiego człowieka, uciekając tym samym przed osobistą odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To właśnie stanowi kolejne zagrożenie, wynikające z niewłaściwego wykorzystywania środków
społecznego przekazu. Mówiąc o ucieczce od odpowiedzialności
i zaangażowania, należy mieć na uwadze zarówno działania dziennikarzy i mediów, jak również samych odbiorców.
Odpowiedzialność za siebie i innych leży u podstaw życia społecznego. Występuje jako jeden z fundamentów wszelkich działań
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etycznych. Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale
również za innych i za społeczeństwo, w którym przyszło mu żyć.
W etyce dziennikarskiej pojęcie odpowiedzialności znajduje się na
miejscu centralnym. Nie może być mowy o rzetelnej pracy dziennikarza i rzetelnym przekazie informacji bez uwzględnienia odpowiedzialności za swoją pracę i słowo przekazywane. Człowiek zdaje się urzeczywistniać swoje człowieczeństwo poprzez poznawanie
siebie w prawdzie i stawanie się odpowiedzialnym. Powiedzenie
„być człowiekiem to być odpowiedzialnym” zdaje się dobrze oddawać sens, jaki niesie ze sobą pojęcie odpowiedzialności zarówno
w życiu zwykłego człowieka, jak i w pracy dziennikarza 63. Wyszcze
gólnia się różnego rodzaju odpowiedzialności, np. odpowiedzialność prawną, moralną, ontyczną, psychologiczną czy religijną 64.
We wszystkich tych odmianach odpowiedzialności nieodzowny jest
fakt łączenia jej bezpośrednio ze sprawczością ludzką, co świadczy,
że to człowiek jest odpowiedzialny za swoje działanie i jest tego
działania siłą sprawczą 65.
Pisząc o odpowiedzialności, nie można myśleć tylko o skutkach, jest to bowiem zawężone rozumowanie pojęcia odpowiedzialności. Należy mieć na względzie również cały kontekst działania człowieka, jego predyspozycje i uwarunkowania, jak również
kontekst i kryteria odpowiedzialności, czyli to, za kogo człowiek
jest odpowiedzialny 66. Tym samym należy mówić o odpowiedzialności moralnej.
Tymczasem środki społecznego przekazu ułatwiają człowiekowi wyzbycie się owej odpowiedzialności moralnej za samego siebie i za innych. Dobrym tego przykładem są pewne zachowania
63 M. Drożdż, Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów 2006, s. 103.
64 J. Galarowicz, Powołanie do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Kraków 1993,
s. 13–15.
65 M. Drożdż, Etyczne orientacje w mediosferze, dz. cyt., s. 104.
66 M. Drożdż, Etyczne orientacje w mediosferze, dz. cyt., s. 104.
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charakterystyczne dla użytkowników internetu. Poczucie nieograniczonej wolności w połączeniu z przeświadczeniem o bezkarności
i anonimowości prowadzi do tego, że człowiek nie bierze odpowiedzialności za swoje zachowania w cyberprzestrzeni 67. Posługiwanie
się nickiem w rozmowach prowadzonych online dodatkowo ułatwia takie zachowania. Użytkownicy podają się często za całkiem
inne osoby, zmieniając swój wiek, pochodzenie, a nawet płeć 68.
Bezkarnie piszą swoje opinie i komentarze, bez poczucia odpowiedzialności za słowo i bez poszanowania drugiego człowieka.
Powodów takich zachowań można upatrywać w problemach codziennego życia. Bezkarność, brak odpowiedzialności w połączeniu z wulgarnością języka to niejednokrotnie sposób na odreagowanie negatywnych uczuć i przeżyć 69. W konsekwencji jest to
jawna ucieczka od zaangażowania się we własne życie.
Brak odpowiedzialności za podejmowane przez człowieka czyny, zwłaszcza w świecie cyberprzestrzeni, pozwala na tworzenie
wszelkiego rodzaju witryn internetowych, w których zamieszczane są informacje niebezpieczne w swoich skutkach dla ogółu,
np. informacje dotyczące konstruowania bomb, kupna i sprzedaży narkotyków czy broni, tworzenia różnego rodzaju programów
komputerowych łamiących prawo lub zagrażających bezpieczeństwu innych, włącznie z kradzieżą danych osobowych czy środków finansowych 70.
Ucieczka przed osobistą odpowiedzialnością i zaangażowaniem to nie tylko wina internetu. Wszystkie środki społecznego
67 Por. M. Hetmański, M. Marzewska, Tożsamość osobowa w procesie telekomuni
kacji, „Ethos” 18 (2005) nr 1–2, s. 352.
68 A. Latawiec, Uwagi o sprawie wirtualności, „Studia Philosophie Christianae”
40 (2004) nr 2, s. 284.
69 Por. J. Gajda, Media w edukacji, Kraków 2005, s. 127.
70 Zob. P. Gaczoł, Globalizacja konfliktów w Internecie, w: Globalopolis. Kosmiczna
wioska – szanse i zagrożenia, red. R. Borkowski, Warszawa 2003.
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przekazu wpływają na to, że człowiek odrywa się od życia realnego. Tabloidy karmią ludzi informacjami dotyczącymi życia gwiazd
i celebrytów. Telewizja emituje programy ukazujące innych ludzi,
ich sprawy i problemy. W ten sposób człowiek niejako ucieka od
prawdziwego świata. Zanikają więzi międzyludzkie, wielokrotnie cierpią na tym członkowie rodzin, przekreślane są przyjaźnie
i znajomości. Człowiek pochłonięty przez świat środków społecznego przekazu przestaje angażować się w rzeczywiste problemy
swoje i innych ludzi, stając się wręcz aspołecznym.

1.6. Brutalizacja życia
Wśród zagrożeń, jakie niosą współczesne środki społecznego przekazu, duży niepokój budzi występujące na ogromną skalę zjawisko
brutalizacji przekazu, epatujące przemocą i budujące kulturę panseksualizmu 71. Odbiorca korzystający z jakiegokolwiek źródła informacji jest zmuszany do tego, by uczestniczyć w przekazie treści przesiąkniętych złem, mową nienawiści i nieobyczajności. Te
wszystkie treści z jednej strony wykształcają w człowieku odporność na to, co złe i szkodliwe, z drugiej przyczyniają się do tego, że
pragnie się ich coraz więcej. W wielu przypadkach tylko to, co naznaczone brutalnością, jest atrakcyjne dla coraz większej liczby odbiorców, i to bez względu na wiek. Potwierdzeniem powyższej tezy
może być analiza dowolnego serwisu informacyjnego, na którego
treść składają się przede wszystkim materiały traktujące o zjawiskach negatywnych. Wytwarza to poczucie, że w świecie, w którym żyje człowiek, w zdecydowanej większości dzieją się rzeczy

71 Konferencja Episkopatu Polski, W trosce o człowieka i dobro wspólne, Tarnów
2012, s. 65.
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złe, a codzienność staje się coraz bardziej brutalna 72. Wyjątkiem
są serwisy katolickie, które pilnują tego, by wśród ważnych wydarzeń, które mają miejsce każdego dnia, przedstawiać również
te, które są dobre, niosą pozytywne przesłanie.
Filmy prezentowane w telewizji lub dostępne w internecie
przesycone są scenami pełnymi brutalności i seksu. Takie zakłamane przedstawianie rzeczywistości, w której więcej jest zła niż
dobra, powoduje, że człowiek zaczyna obojętnieć na zło, agresję
czy przemoc i zaczyna ją traktować jako zachowania niebudzące poczucia winy i wstydu 73. Pewne grupy ludzi spychane są na
margines życia społecznego, a reklamy prezentują świat wyidealizowany i oderwany od rzeczywistości. Z jednej strony świat jest
upiększany, z drugiej coraz bardziej przesiąknięty nikczemnością
i bardziej brutalny od realnego 74. To wszystko wpływa destrukcyjnie na postrzeganie człowieka i jego prawdziwych potrzeb, ograniczając go do sfery użycia i wyżycia się.
Przyczyną takiej sytuacji jest cel, jakiemu obecnie służą środki
społecznego przekazu. Zdaniem Claude’a‑Jeana Bertranda celem
mediów nie jest formowanie obywateli, ale przede wszystkim zdobywanie potencjalnych konsumentów, których można zyskiwać
m.in. poprzez zaspokajanie ich podstawowych potrzeb, wynikających bardzo często z egoizmu, chciwości lub konformizmu, gdzie
stosunki międzyludzkie oparte są na przemocy, a większość problemów rozwiązywanych jest siłowo 75. Mimo że świat, w którym
żyje współczesny człowiek, mniej obfituje w drastyczne i brutalne
wydarzenia, dzięki mass mediom wydaje się bardziej pozbawiony
72 Dla przykładu można podać fakt, że dzieci w Stanach Zjednoczonych jeszcze
przed ukończeniem szkoły podstawowej mogą obejrzeć średnio 8 tys. zabójstw,
w: C. J. Bertrand, Deontologia mediów, dz. cyt., s. 142.
73 J. Gajda, Media…, dz. cyt., s. 125.
74 C. J. Bertrand, Deontologia mediów, dz. cyt., s. 141.
75 C. J. Bertrand, Deontologia mediów, dz. cyt., s. 140–141.
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nadziei i radości życia niż kiedyś. Celebryci i gwiazdy świata mediów, w tym i świata muzyki, lansują styl outsiderów, niejednokrotnie buntujących się wobec istniejącej rzeczywistości i kontestujących wszelkie autorytety moralne. Takie postawy wpływają
szczególnie destrukcyjnie na świat wartości ludzi młodych, dla
których prawda ekranu jest jednym z ważnych, o ile nie najważniejszym wyznacznikiem rzeczywistości.
W celu zwiększenia oglądalności programów stosuje się zabiegi mające uatrakcyjnić i zaciekawić odbiorcę. Jednym ze sposobów osiągnięcia takiego celu jest promocja przemocy i nienaturalnych zachowań seksualnych, np. w wideoklipach 76. „Muzyka
punkowa i heavymetalowa prezentuje wideoklipy nihilistyczne.
Miłość wiązana jest w nich z rozwiązłością, separacją, sadyzmem,
masochizmem, homoseksualizmem i autoerotyzmem” 77. Takie
prezentowanie miłości, sprowadzone do wyżycia się i podbudowane przemocą, wzmaga szereg zachowań antyspołecznych i destrukcyjnych zarówno u ludzi dorosłych, jak i dzieci lub młodzieży.
Szczególnie dzieci i młodzież narażone są na destrukcyjne działanie środków społecznego przekazu. Ludzie młodzi, spędzając
dużo czasu w przestrzeni wirtualnej, karmią się nie tylko wartościami pozytywnymi, ale całym szeregiem wartości destrukcyjnych,
w których niejednokrotnie dominują przemoc i seksualność 78. To
76 J. Gajda, Media…, dz. cyt., s. 124.
77 „W 1991 roku analizie poddano 750 wideoklipów nadawanych przez telewizje
kablowe. Obliczono, że akty przemocy występują w nich 20 razy na godzinę.
W Music Television zanotowano 29 gwałtownych zachowań antyspołecznych
w ciągu godziny”. J. Gajda, Media…, dz. cyt., s. 124.
78 Barbara Sieradzka, pisząc na temat aktualizacji orędzia Benedykta XVI na
41. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w 2007 roku, przytacza
wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych przez PBS DGA na zlecenie
Canal+ Cyfrowy na reprezentatywnej liczbie osób w wieku 11–18 lat. Wyniki
powyższych badań jednoznacznie pokazują, jakie miejsce w życiu młodych
ludzi zajmuje telewizja, która zaraz po internecie jest wiarygodnym źródłem
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właśnie one, poprzez swoją wszechobecność, odbijają się na myśleniu i działaniu dzieci i młodzieży. Brutalne emocje mogą uaktywniać się nie tylko w realnym działaniu, ale również w innych
sytuacjach, jak choćby w czasie snu, w zdarzeniach, które przypominają wydarzenia telewizyjne. Takie traumatyczne wydarzenia mogą towarzyszyć ludziom młodym przez wiele lat ich życia
i wpływać negatywnie na ich zachowania czy postrzeganie rzeczywistości 79.
Dzieci w różnym wieku różnie reagują na zło pojawiające się
w środkach społecznego przekazu. Boją się postaci fikcyjnych, realnych wydarzeń lub zła, które może spotkać ich bliskich. Wpływ
destrukcyjny, zwłaszcza na młodsze dzieci, wywierają również
dźwięk, kolory oraz odgłosy 80. Nie ulega jednak wątpliwości, że
bez względu na wiek odbiorców zło promowane w mediach wpływa na życie dzieci i młodzieży poprzez nasycenie ich wartościami negatywnymi, obscenicznymi. Często łączy się to z promocją
źle rozumianej seksualności człowieka.
Benedykt XVI poświęcił temu zagadnieniu swoje orędzie na
Dzień Środków Społecznego Przekazu w 2007 roku, w którym
stwierdził m.in., że media, o ile nie promują wartości dobrych,
sławią przemoc, wulgaryzują ludzką płciowość, są zgorszeniem
i perwersją 81. Następuje wypaczanie przyjętego wcześniej systemu

przekazu informacji. Zob. B. Sieradzka, Aktualność orędzia Ojca Świętego Bene
dykta XVI na 41 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu – w polskiej rze
czywistości, w: Pilnowanie strażników…, dz. cyt., s. 387–389.
79 J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewi
zji, Białystok 2001, s. 18.
80 A. Gralczyk, Telewizja jako nauczyciel agresji u dzieci, w: Kapłan i rodzina w me
diach, red. A. Adamski, K. Kwasik, G. Łęcicki, Warszawa 2012, s. 151–176.
81 Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Dzieci i środki przekazu jako problem wychowawczy (24 I 2007), OR 28 (2007)
nr 3, s. 6.
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wartości, a człowiek zostaje sprowadzony do rangi przedmiotu,
mogącego służyć zaspokojeniu egoistycznych zachcianek.
Analizując zły wpływ środków społecznego przekazu na rozwój człowieka i jego dalsze funkcjonowanie, nie można pominąć
strony psychologicznej. Współczesne media poprzez mechanizmy, jakimi się posługują, wpływają na rozwój negatywnych czy
wręcz brutalnych zachowań w społeczeństwie. Większość popełnianych wykroczeń, aktów przemocy rodzi się pod wpływem środków społecznego przekazu. Taki właśnie pogląd jest obecny również w nauczaniu Kościoła już od wielu lat. Jak zauważa Kazimierz
Chudy, „doszukując się przyczyn dzisiejszej demoralizacji, liberalizmu etycznego i osłabienia zmysłu moralnego, prawie zawsze dojdziemy do ich ważnego źródła w filmach, widowiskach, słuchowiskach i prasie. Mało wykroczeń i występków będzie wypływało
z jakiejś zewnętrznej pokusy i złej woli” 82. Z powyższego tekstu
wynika, że już w latach 80., kiedy analizowano zjawisko negatywnego wpływu filmu na życie człowieka, brutalizacja i złe zachowania wynikały również z dużego oddziaływania środków społecznego przekazu. Autor posunął się nawet do stwierdzenia, że wiele
zachowań patologicznych w rodzinach i otoczeniu wynika właśnie z potęgi nowoczesnej techniki 83. Tym bardziej w obecnym
czasie, kiedy na rynku światowym pojawiają się wciąż ulepszone
środki przekazu, wśród których najważniejszy jest internet, przemocy i brutalizacji jest więcej, przez co ich oddziaływanie na człowieka i relacje, jakie tworzy, jest większe i bardziej niebezpieczne.
Kościół w swoim nauczaniu dotyczącym internetu wielokrotnie podkreśla, że godność osoby ludzkiej i jej prawa wydają się
zagrożone właśnie poprzez promowanie przemocy i pornografii
82 K. Chudy, Filmy złe – ich charakterystyka i kryteria ocen, w: Kościół a kultura ma
sowa, red. F. Adamski, Kraków 1984, s. 154.
83 K. Chudy, Filmy złe…, dz. cyt., s. 154.
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(por. TRC 6; EI 6). Jednym z głębszych powodów zjawiska jest
moralność libertyńska, która zakłada, że wszystko, co daje człowiekowi zadowolenie, jest dopuszczalne, jak również występująca na coraz szerszą skalę pustka moralna, prowadząca do tego, że
człowiek poszukuje szczęścia jedynie w tym, co daje zaspokojenie
zmysłowe 84. Pojawiające się znieczulenie na przemoc przebiega
w czterech stadiach:
·· nałóg oglądania witryn zawierających treści związane z przemocą, co wpływa na doznania zmysłowe i wyobraźnię;
·· pogłębienie uzależnienia i zapotrzebowanie na coraz większą ich ilość, aż do zachowań dewiacyjnych;
·· utrata czułości i wrażliwości; przemoc staje się czymś normalnym i wartym naśladowania;
·· wprowadzanie w życie tego, co się zobaczyło w oglądanym
materiale 85.
Należy zatem stwierdzić, że promowanie przemocy w środkach społecznego przekazu, a zwłaszcza w internecie, przyczynia
się do zmian w myśleniu i działaniu ludzi.
Z brutalizacją życia często łączy się szerzenie pornografii. Ko
ściół wciąż przypomina, że każdy człowiek ma swoją godność, wypływającą z faktu bycia dzieckiem Bożym, oraz niezbywalne prawo
do szacunku i godności. Tymczasem środki społecznego przekazu, chcąc przyciągnąć coraz to większą grupę odbiorców, odwołują się do najbardziej podstawowych i prymitywnych zachowań
ludzkich. Zaliczają się do nich zachowania związane z seksualnością. Seksualność jest dla człowieka darem Bożym, służy prokreacji oraz jest przejawem miłości mężczyzny i kobiety. Tymczasem
wolny rynek mediów lansuje seksualność oderwaną od miłości
84 G. Delmanowicz, Internet moralnym wyzwaniem dla człowieka Trzeciego Tysiąc
lecia w świetle wybranych dokumentów Kościoła, Przemyśl 2007, s. 68.
85 A. Zwoliński, Obraz z relacjach społecznych, Kraków 2004, s. 337.
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małżonków, która zamiast wyrażać wzajemną miłość, staje się tylko sposobem zaspokojenia popędów, przejawem miłości własnej,
która drugą osobę traktuje jako przedmiot użytku 86.
Biskupi Stanów Zjednoczonych kilkakrotnie podejmowali
kwestię przemocy i pornografii w środkach społecznego przekazu. Zauważyli, że zło obecne w cyberprzestrzeni przynosi konkretne destrukcyjne zachowania w życiu człowieka. Pornografia może
doprowadzić do zaniku rozpoznawania zła, a w konsekwencji do
moralnego otępienia; zmusza człowieka do poszukiwania coraz
bardziej perwersyjnych materiałów pornograficznych; podważa
znaczenie małżeństwa i życia rodzinnego, a w niektórych przypadkach może prowadzić do popełnienia przestępstw na tle seksualnym 87. Jednak pomimo świadomości istnienia zła w cyberprzestrzeni środki przekazu, a zwłaszcza internet, przesiąknięte
są treściami pornograficznymi 88. Internet daje również możliwości „uczestniczenia w nielegalnych transakcjach, handlu treściami pornograficznymi czy zastraszania, naruszania godności
osobistej osób i propagowania wulgarnych treści. Dlatego też niektórzy uczeni nazywają internet współczesną puszką Pandory” 89.

86 Por. Jan Paweł II, Zagrożenie dla całego społeczeństwa (30.01.1992), OR 13 (1992)
nr 7, s. 31–32.
87 Oświadczenie Katolickich Biskupów Stanów Zjednoczonych w związku z nadmierną obecnością seksu i przemocy w komunikacji społecznej Odnowa wi
zerunku mediów (VI 1998), w: G. Delmanowicz, Internet moralnym wyzwaniem
dla człowieka Trzeciego Tysiąclecia…, dz. cyt., s. 148.
88 „Wśród konkretnych problemów stwarzanych przez Internet jest obecność witryn nienawiści, poświęconych znieważaniu i atakowaniu grup religijnych i etnicznych. […] Podobnie jak pornografia i przemoc w mediach, internetowe strony nienawiści są odbiciem ciemnej strony ludzkiej natury, skażonej grzechem”,
w: Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet,
w: Mediokracja w Polsce, red. I. Skubiś, Częstochowa 2008, s. 169.
89 M. Czerwiec, Media a wychowanie – szanse i zagrożenia, w: Media jako wyzwa
nie wychowawcze, red. J. Plis, A. Mamcarz, Radom 2010, s. 72.
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Korzystając z dowolnej przeglądarki internetowej, można znaleźć szereg linków odnoszących do różnych stron pornograficznych, z których korzystają osoby w różnym wieku 90. Twórcy treści
pornograficznych sprowadzają akt seksualny kobiety i mężczyzny
tylko do wyżycia seksualnego, do pewnej formy rozrywki, która
nie ma głębszych konsekwencji 91. Następuje oderwanie sfery seksu od aktu miłości małżeńskiej, poprzez który ludzie uczestniczą
w akcie stwórczym Boga. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo swojego Stwórcy zostaje pozbawiony tej płaszczyzny, która
jest jedną z form wyrażania tego, kim człowiek jest. Treści pornograficzne przyczyniają się do odarcia człowieka z jego godności, mężczyźni i kobiety w nich występujący stają się przedmiotami gotowymi do użycia. Poprzez kult promowanego w pornografii
ciała młodego, zdrowego i doskonale zbudowanego wyrzuca się
na margines życia wszystkich, którzy nie spełniają tych kryteriów.
W ten sposób żyje się w idealizowanej rzeczywistości, w której nie
ma miejsca na starość, chorobę czy kalectwo. Nie jest prawdą, że
treści przekazywane przez współczesne środki społecznego przekazu nie przenoszą się na postrzeganie świata realnego. Te dwa
światy przenikają się i wywierają ogromny wpływ na sposób myślenia i życia człowieka.

90 J. Pawłowicz, Pornografia komputerowa – problem moralny, CT 73 (2003) nr 3,
s. 143.
91 Jak podaje Delmanowicz, „przyjmuje się, że 18–27% internautów wśród zasobów światowej Sieci poszukuje tylko pornografii. W Stanach Zjednoczonych
około 6,5% mężczyzn korzystających z Internetu chętnie zagląda na witryny
o tematyce pornograficznej, tłumacząc swoje zainteresowania ich wirtualnym,
mało rzeczywistym charakterem, który nie zagraża ich realnym związkom małżeńskim. Twierdzą, że celem tej formy rozrywki jest głównie odreagowanie
stresu, a czas przeznaczony na oglądanie treści pornograficznych nie może być
porównany do żadnych wrażeń z realnego życia”. Por. G. Delmanowicz, Internet
moralnym wyzwaniem dla człowieka Trzeciego Tysiąclecia…, dz. cyt., s. 70.
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Pornografia nie tylko poniża człowieka, odbierając mu jego
godność i szacunek do życia, prokreacji, aktu małżeńskiego czy
miłości rodzinnej, ale wypacza spojrzenie na rzeczywistość. Osoby,
które przez długi czas korzystają z treści pornograficznych, zaczynają odzwierciedlać w swoim zachowaniu to, co widziały w materiałach pornograficznych 92. Jest to problem, który dość często
umyka ocenie specjalistów z różnych dziedzin, a przecież konsekwencje korzystania z przekazów pornograficznych obejmują zarówno życie rodzinne, jak i społeczne 93. Odrębnym zagadnieniem
są spustoszenia moralne, jakie wywołuje pornografia u jej twórców (producentów, aktorów).
Zwolennicy przemocy i pornografii w mediach jako argumentu
za ich obecnością w cyberprzestrzeni przywołują prawo do wolności. W internecie wszystko jest dozwolone. „Dozwolony jest każdy rodzaj wyrazu, a prawem jest całkowita wolność czynienia tego,
co się komu podoba” (EI 8). Rodzi się jednak pytanie o granice tej
wolności, która często bywa mylona z samowolą. Media prywatne, dysponujące wielkim kapitałem, kierują się swoimi zasadami:
skoro odbiorcy chcą oglądać sceny pełne przemocy i seksu, należy im to dać, a nawet zwiększać ich ilość 94.
Taki sposób myślenia i działania, oparty na fałszywie zinterpretowanym pojęciu wolności, ma swoje źródło również w myśleniu libertyńskim. Jak przestrzega Papieska Rada do spraw Środków
Społecznego Przekazu, skoro w internecie, czy szerzej w środkach
społecznego przekazu dozwolone jest wszystko i istnieje prawo
całkowitej wolności w przekazywanych treściach, to „jedyną społecznością, której prawa i interesy byłyby rzeczywiście uznawane
92 Por. P. Vallace, Psychologia Internetu, przeł. T. Hornowski, Poznań 2001, s. 214–
215; J. M. Jackowski, Media: pomoc czy zagrożenie w wychowaniu?, „Studia nad
Rodziną” 1 (1997) nr 1, s. 174.
93 J. Pawłowicz, Jak jest z tym Internetem?, CT 74 (2004) nr 2, s. 201.
94 A. Lewek, Widzieć – ocenić – działać, w: Mediokracja w Polsce, dz. cyt., s. 34.
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w cyberprzestrzeni, byłaby społeczność radykalnych libertarian
(libertarians). Ten sposób myślenia nadal ma duże wpływy w niektórych kręgach, wspieranych znanymi libertyńskimi argumentami, których używa się także do obrony pornografii i przemocy
we wszystkich mediach” 95. Tymczasem należy dokładać wszelkich starań, aby chronić człowieka, w każdym okresie jego życia, przed destrukcyjnymi skutkami, jakie niosą ze sobą przemoc
i pornografia 96.
Niewłaściwie wykorzystywanie i posługiwanie się środkami
społecznego przekazu może przyczynić się do pogłębiania złych
zachowań w życiu każdego człowieka, dlatego tak ważna jest potrzeba formacji chrześcijańskiej do krytycznego korzystania z nich.
Media same w sobie nie stanowią zagrożenia dla odbiorcy. To człowiek nadaje im wartość i decyduje, w jakim stopniu będą one wpływały na jego życie.
Przedstawione powyżej zagrożenia i ich skutki mają charakter
przykładowy i nie wyczerpują szczegółowego katalogu niebezpieczeństw. Niewątpliwie należy dokładać wszelkich starań ze strony różnych osób, organizacji czy środowisk, aby każdy człowiek
stawał się świadomym odbiorcą i uczestnikiem życia medialnego.

95 Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i prze
moc w środkach społecznego przekazu. Odpowiedź duszpasterska, „Pismo Okólne”
(1990) 23, s. 14; nr 20.
96 W sposób szczególny dotyczy to rodziców i dzieci. Ci pierwsi mają za zadanie chronić dzieci przed niewłaściwym korzystaniem ze środków społecznego przekazu, zwłaszcza internetu. „Rodzice powinni sprawdzić, czy technologia filtrowania wykorzystywana jest w komputerach dostępnych dla dzieci,
gdy tylko jest ona finansowo i technicznie osiągalna, aby ochronić je tak dalece, jak to możliwe przed pornografią, seksualnymi prześladowcami i innymi zagrożeniami”, ponieważ niewłaściwe ich wykorzystywanie, może pchnąć
ludzi młodych w „konsumpcjonizm, fantazje dotyczące pornografii i przemocy oraz patologiczną izolację”. Papieska Rada do spraw Środków Społecznego
Przekazu, Kościół a Internet, w: Mediokracja w Polsce, dz. cyt., s. 175–176.
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Wymiary formacji chrześcijańskiej
do korzystania ze środków społecznego
przekazu

Formacja chrześcijańska do krytycznego korzystania z środków
społecznego przekazu dotyczy wszystkich środowisk, w których
żyje człowiek. Przede wszystkim są to rodzina, dalej wspólnota
kościelna, szkoły i uczelnie wyższe, jak również same media, ich
twórcy i pracownicy. Wszystkie powyższe środowiska wymagają
permanentnej formacji w duchu zasad i wartości chrześcijańskich.
Są one również podmiotami formacji.
Adhortacja apostolska Christifideles laici podkreśla konieczność
ciągłego uświadamiania katolikom świeckim ich odpowiedzialności za rozwój całej wspólnoty Kościoła, ale przede wszystkim
dbania o swój własny postęp na drodze życia duchowego (ChL 2).
Katolicy świeccy nie powinni być wyłącznie biernymi odbiorcami nauczania Kościoła hierarchicznego, ale sami również powinni wpływać na jego kształt. Aby mogło to nastąpić, potrzebna jest
formacja, która uświadomi osobom świeckim ich ważną rolę i powołanie względem współczesnego świata (DA 2; 16) 1.
1 E. Weron, Laikat i apostolstwo, Poznań 1999, s. 197.
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Na formację chrześcijańską składają się jej cztery wymiary.
Wyróżnia się formację ludzką, duchową, intelektualną i apostolską. Wszystkie one są ze sobą ściśle związane. Tworzą wspólnie
jedną i całościową formację chrześcijańską, która ma charakter
zintegrowany, uwzględniający wszystkie powyższe wymiary, bez
pomijania lub zbytniego akcentowania któregokolwiek. W przebiegu procesu formacyjnego należy więc dbać o to, aby wszystkie
wspomniane elementy były harmonijnie ze sobą złączone, ponieważ tylko taka postawa może wpływać na jedność życia osób, które są poddawane procesowi formacji chrześcijańskiej 2.

2.1. Formacja ludzka
U początku wszelkiej formacji jest formacja ludzka. Kościół traktuje ją jako fundament 3. Analizując dokumenty Kościoła, trudno
znaleźć precyzyjną definicję określającą, czym jest formacja ludzka.
Pojawiają się jednak pewne definicje opisowe. Najogólniej rzecz
ujmując, można stwierdzić, że ma ona służyć „uczłowieczaniu” ludzi, czyli uczeniu, jak być wartościowym człowiekiem 4. Człowiek
potrzebuje permanentnej pracy nad sobą, nad kształtowaniem
swojego człowieczeństwa, tak by rozwijało się harmonijnie, wykorzystując wszystkie zdolności i umiejętności, którymi człowieka obdarzył Bóg. W przebiegu całego procesu formacji ludzkiej nie
można przecież zapominać, że każdy człowiek nosi w sobie obraz
i podobieństwo samego Boga.
2 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich…, dz. cyt., s. 249.
3 Zwłaszcza wobec formacji seminaryjnej kładzie się nacisk na prowadzenie
właściwej formacji ludzkiej, która stanowi fundament dalszego procesu formacyjnego przyszłych kapłanów. Traktują o tym szczególnie dwa dokumenty: PDV 41; DFK 11.
4 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich…, dz. cyt., s. 250.
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Źródłem wszelkiej formacji ludzkiej jest sam Bóg. Wniosek ten
płynie z dzieła wcielenia, gdy Syn Boży, zstępując na ziemię, przyjął
ludzkie ciało. Dlatego każdy wierzący ma obowiązek tak żyć i rozwijać swoje człowieczeństwo, by stawało się ono coraz doskonalsze, na wzór Jezusa Chrystusa 5. Celem więc formacji chrześcijańskiej w jej wymiarze ludzkim jest osiągnięcie dojrzałości.
Dojrzałość ludzką mierzy się m.in. sposobem podchodzenia
do rzeczywistości, radzenia sobie z problemami, umiejętnością
trwania przy własnych poglądach i wyznawanych wartościach.
Dojrzałość ludzka to także umiejętność podejścia do środków społecznego przekazu i korzystania z nich zarówno jako narzędzia pracy, jak i jednego ze sposobów spędzania wolnego czasu. Postawa
ludzkiej dojrzałości względem mediów odznacza się z jednej strony otwartością umysłu na przekaz, jaki dociera za ich pośrednictwem z całego świata, z drugiej obiektywizmem i krytycyzmem.
Wykorzystując mądrze środki społecznego przekazu, człowiek będzie w stanie rozwijać w sobie m.in. takie cechy, jak: umiejętność
podejmowania decyzji, wierność zasadom i wartościom, kierowanie się prawdą, godnością względem każdego człowieka, sprawiedliwością, odpowiedzialnością i rzetelnością.
W całym procesie kształtowania dojrzałej osobowości człowiek
poznaje również samego siebie. Potrafi dostrzegać swoje umiejętności i dobrze je wykorzystywać, jak również widzieć u siebie braki i im zaradzać. Jest to jeden z podstawowych obowiązków związanych z całym procesem formacji ludzkiej, zmierzającej przecież
do wychowywania człowieka. Aby można było mówić o właściwym poznawaniu samego siebie, potrzeba najpierw autoakceptacji, czyli przyjęcia prawdy o sobie. Prawda ta nie powinna jednak
prowadzić do jakiejś pasywności, wynikającej z negatywnej oceny

5 K. Dyrek, Formacja ludzka do kapłaństwa, Kraków 1990, s. 91.
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samego siebie, ale winna skłaniać do rozwoju i doskonalenia siebie w świetle wartości chrześcijańskich 6.
W zakresie formacji ludzkiej do korzystania ze środków społecznego przekazu istotnym czynnikiem jest kształtowanie właściwych i dojrzałych postaw względem innych ludzi. Media mogą
bowiem destrukcyjnie wpływać na podejście odbiorcy do innych
osób, m.in. poprzez przekaz medialny, który będzie negatywnie
prezentował innych ludzi. Niedojrzała postawa względem drugiego człowieka może wynikać również z poczucia osamotnienia i niezrozumienia przez innych. Dlatego człowiek często ucieka w świat mediów, w rzeczywistość wirtualną, szukając w niej
prawdziwych przyjaciół, którzy będą w stanie zrozumieć wszystkie
jego problemy i przyjść mu z pomocą. Jest to postawa typowo egoistyczna – konkretna osoba stawia się w centrum wszystkich działań i relacji, pomijając lub lekceważąc innych ludzi i ich potrzeby.
W procesie formacji ludzkiej trzeba rozwijać w człowieku takie cechy, które będą mu pomagały w nawiązywaniu i tworzeniu
poprawnych i dojrzałych relacji interpersonalnych, a mianowicie
empatię, dobroć, zainteresowanie problemami innych osób oraz
wrażliwość. Podstawą takiego działania winno być dostrzeżenie
w drugim człowieku oblicza Boga i traktowanie go jako pełnoprawnego partnera w dialogu i działaniu.
Z powyższego założenia wynika kolejna cecha właściwa formacji ludzkiej. Jest to budowanie postawy dialogu. Dialog to proces wzajemnej wymiany myśli, dawania świadectwa i komunikacji miłości, który zachodzi w trakcie spotkania interpersonalnego.
Służy on odkrywaniu prawdy, obronie wartości, realizowaniu dobra wspólnego i całościowemu rozwojowi człowieka 7. Ponieważ
6 A. Manenti, Powołanie, psychologia i łaska, tłum. J. Kochanowicz, Kraków 1995,
s. 73–78.
7 J. Wal, Rola dialogu w życiu Kościoła, w: Teologia pastoralna fundamentalna,
red. R. Kamiński, Lublin 2000, s. 188–190 (Teologia Pastoralna, 1).
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wszelkie relacje opierają się i budują na dialogu, środki społecznego przekazu powinny być rzeczywistością, która go promuje.
Dialog medialny polega na uczeniu ludzi kultury języka, wszelkich postaw służących rozwojowi kultury osobistej. Człowiek, wykorzystując środki społecznego przekazu jako narzędzie w budowaniu dialogu, równocześnie przeciwstawia się tym wszystkim
zachowaniom, które niszczą dialog, poprzez promowanie nienawiści, przemocy czy kultury śmierci.
Media nigdy nie powinny utrudniać prowadzenia dialogu.
Muszą działać na rzecz jego promocji we współczesnym świecie.
Pluralizm współczesności zakłada prowadzenie szczerego dialogu, wynikającego z poszanowania każdego człowieka i jego praw.
Środki społecznego przekazu są powołane m.in. do tego, aby wyprowadzać człowieka ze świata wirtualnego w świat realny, w którym dokonuje się konkretne spotkanie z drugim człowiekiem. Jest
to tym bardziej warte podkreślenia, gdyż w obecnym świecie zdominowanym przez technikę człowiek czuje się wyalienowany z realnego społeczeństwa, przeżywając psychicznie i fizycznie swoje
osamotnienie i pustkę. Kościół nieustannie zachęca do tego, by
współczesny katolik prowadził dialog ze światem, przepełniając
go duchem Ewangelii i moralności chrześcijańskiej 8.
Z postawą dialogu związana jest postawa tolerancji. Oznacza
ona znoszenie odmiennych poglądów, przekonań i zachowań w relacjach interpersonalnych. Chodzi o to, by cierpliwie znosić poglądy czy zachowania innych, choćby były one niewłaściwe, przy
równoczesnym szacunku dla osoby i jej godności 9. Trzeba tu jednak jasno zaznaczyć, że tolerowanie odmiennych poglądów czy
zachowań nie oznacza przyzwolenia i zgody na nie, jeżeli są one
8 Zob. M. Fiałkowski, Stosunek Kościoła do świata, w: Teologia pastoralna funda
mentalna, dz. cyt., s. 249–299.
9 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich…, dz. cyt., s. 253.
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błędne. Wartością, jaką kieruje się człowiek tolerancyjny, ma być
przede wszystkim umiłowanie prawdy i drugiego człowieka 10.
W pierwszej kolejności tolerancja odnosi się do osób, a dopiero
potem do poglądów lub postaw. Środki społecznego przekazu są
taką rzeczywistością, w której można się uczyć zdrowej tolerancji
lub doświadczać jej braku. W procesie formacji ludzkiej do korzystania z mediów podkreśla się rozwijanie zasady tolerancji względem wszystkich ludzi. Człowiek, który poddaje się procesowi formacji ludzkiej, musi mieć na uwadze, że zdrowa tolerancja to taka,
która pokazując różnice poglądów i zachowań, nigdy nie potępia
drugiego człowieka, ale gotowa jest do prowadzenia konstruktywnej rozmowy, zmierzającej do wyjaśnienia różnic i niejasności.
W środkach społecznego przekazu odbiorca zwraca uwagę na
prawdę, której odrzucenie czy zafałszowanie może prowadzić do
szerzenia się postawy nietolerancji. Należy stanowczo podkreślić:
tolerancja nie jest uprawniona do niszczenia dobra wspólnego ludzi poprzez przyzwolenie na patologie społeczne naruszające porządek moralny 11. Niejednokrotnie środki społecznego przekazu
próbują w imię fałszywie pojętej tolerancji promować zachowania
patologiczne, uznając je za normę postępowania dla całego społeczeństwa. Formacja ludzka odbiorców będzie zatem przeciwstawiała się takim postawom.
Kolejnym elementem właściwie przeprowadzanej formacji
chrześcijańskiej do krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu w jej wymiarze ludzkim jest dojrzałość emocjonalna i uczuciowa. Emocje i uczucia zajmują istotne miejsce w życiu
każdego człowieka. Człowiek realizuje samego siebie poprzez relacje z ludźmi, a dokonuje się to m.in. przez rozwój sfery emocjo10 S. Nowosad, Tolerancja, w: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt., s. 852.
11 M. Rusecki, Czy tolerancja jest tolerancyjna?, w: Problemy współczesnego Kościoła,
red. M. Rusecki, Lublin 1997, s. 164–170.
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nalnej i uczuciowej. Dojrzała uczuciowość nie polega wyłącznie na
osiągnięciu pewnej stabilizacji na tym polu. Ma ona także być widoczna na innych płaszczyznach ludzkiego życia, takich jak oceny i wybory, jakich codziennie dokonuje człowiek; wartości, jakimi kieruje się w postępowaniu, zwłaszcza wartości ewangeliczne;
dalej umiejętność radzenia sobie z nieuporządkowanymi pragnieniami i nieuleganie kaprysom. Zwieńczeniem tej drogi winno być
przeżywanie swojego życia jako daru, który człowiek może złożyć
z samego siebie 12.
Rozwój emocjonalny i uczuciowy jest ważny, ponieważ przygotowuje do krytycznego odbioru przekazu medialnego, który często
promuje niedojrzałość. Dodatkowo brak miłości w rodzinie może
skutkować tym, że człowiek w środkach społecznego przekazu będzie szukał substytutów miłości, w konsekwencji prowadzących
do kształtowania się niewłaściwych postaw i zachowań. Formacja
uczuciowa ma służyć pomocą w osiągnięciu postawy dojrzałej miłości, która będzie polegać na pełnym i bezinteresownym dawaniu samego siebie Bogu i człowiekowi 13.
Papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas est napisał, że
„miłość między mężczyzną i kobietą, w której ciało i dusza uczestniczą w sposób nierozerwalny i w której przed istotą ludzką otwiera się obietnica szczęścia […] wyłania się jako wzór miłości w całym
tego słowa znaczeniu” (DCE 2). Jest to przypomnienie podstawowej
prawdy, że miłość między dwojgiem osób jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdego człowieka (FC 11). Dlatego w całym
procesie formacji ludzkiej właściwie ukształtowana miłość jest kluczowa dla wszystkich relacji, jakie człowiek może tworzyć z innymi.
12 K. Dyrek, Formacja ludzka do kapłaństwa, dz. cyt., s. 85–86.
13 Zob. M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich…, s. 254–255;
K. Jeżyna, Wychowanie istotnym przesłaniem nowej ewangelizacji, w: Forma
cja moralna. Formacja sumienia, red. J. Nagórny, T. Zadykowicz, Lublin 2006,
s. 153–170.
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Zdolność do miłości i jej pragnienie jest jedną z pierwotnych
i podstawowych potrzeb człowieka. Na różnych etapach życia przybiera ona różne formy, od doświadczenia bardziej powszechnego, uniwersalnego, skończywszy na miłości dwojga osób, której
widzialnymi znakami są sakrament małżeństwa oraz spłodzenie
i wychowanie potomstwa. Miłość stanowi formę pozytywnego podejścia uczuciowego do kogoś lub czegoś. Jej głębia zależy przede
wszystkim od rozwoju psychicznego osoby ludzkiej. Z reguły wyraża się to w upodobaniu sobie danego przedmiotu miłości i w dążeniu do niego, aż po całkowite zespolenie się z nim. W miłości
cechą istotną jest bezinteresowność, która pomaga człowiekowi
czynić z siebie dar całkowity dla drugiej osoby 14.
Źródłem wszelkiej miłości jest miłość Boga do człowieka. Po
nieważ Bóg jako pierwszy ukochał ludzi, człowiek potrafi nie tylko kochać Boga, ale i odpowiadać na miłość innych. Jednak, jak zauważa Jan Paweł II, człowiek nigdy nie będzie w stanie do końca
zrozumieć samego siebie, tego, kim jest i jakie jest jego ostateczne
przeznaczenie i powołanie, jeżeli nie będzie odnosił swojego życia
i szukał zrozumienia samego siebie w miłości, jaką jest Bóg (RH 10).
Związek pomiędzy miłością człowieka do Boga a miłością do
innych ludzi jest ścisły. Ten, kto miłuje Boga, nie może nie kochać tych, których miłuje sam Bóg. Zatem przedmiotem miłości oprócz Boga mają być wszyscy ludzie, ponieważ, jak naucza
Kościół, wszyscy zostali odkupieni w Chrystusie i są objęci Jego
zbawczą miłością 15.
Formacja chrześcijańska w jej aspekcie ludzkim musi zakładać zdolność osoby do miłości, która będzie wielkoduszna i podobna do miłości Boga. Człowiek, który kocha, pragnie szczęścia
14 M. Ryś, Wychowanie do miłości, w: Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i mło
dzieży, red. M. Ryś, Warszawa 2006, s. 155–156.
15 S. Jasionek, Wychowanie moralne, Kraków 2006, s. 44.
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i dobra drugiego człowieka. Miłość w konsekwencji rodzi komunię osób, ponieważ dobro jednej osoby uważane jest za dobro drugiej 16. Tak postrzegana miłość nie jest egoistyczna, skupiona tylko
na sobie i szukaniu osobistych przyjemności i korzyści, ale stanowi prawdziwe ubogacanie drugiej osoby, ofiarowanie jej samego
siebie i czynienie dla niej tylko dobra 17. Prawdziwa miłość zakłada całkowite otwarcie się na drugiego człowieka i poświęcenie się
dla jego dobra, przy równoczesnym uszanowaniu wolności, osobowości i odrzuceniu wszelkiej zaborczości 18.
Z pojęciem miłości nieodzownie związane jest zagadnienie
ludzkiej płciowości i seksualności. Miłość ludzka obejmuje wszystkie sfery życia człowieka. Dlatego tak ważne jest również wychowanie seksualne, które ma zmierzać do takiego przygotowania
człowieka, aby ten mógł przeżywać płciowość na sposób nie tylko
fizyczny, ale również duchowy, co łączy się z szacunkiem dla czystości i wstrzemięźliwości seksualnej 19. Jak zaznaczył Jan Paweł II
w adhortacji Familiaris consortio, wychowanie seksualne stanowi
integralną część wychowania w rodzinie do miłości (FC 37). W procesie formacji chrześcijańskiej należy podkreślać znaczenie i rolę
ludzkiego ciała, które w chrześcijańskiej wizji człowieka ma wyjątkową i ważną funkcję do spełnienia, a mianowicie przyczynia
się do ujawnienia sensu życia i powołania ludzi 20.
Według Kongregacji do spraw Wychowania celem przygotowania do życia seksualnego jest „właściwe poznanie natury i znaczenia seksualności oraz harmonijnego i integralnego rozwoju
16 M. Fiałkowski, Formacja katolików świeckich, dz. cyt., s. 256.
17 Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 88–92.
18 Kongregacja do spraw Wychowania, Kierunki wychowania w dziedzinie miłości
ludzkiej, 94 (1 XI 1983). „Chrześcijanin w Świecie” 16 (1984) nr 4, s. 94–123.
19 K. Jeżyna, Wychowanie istotnym przesłaniem nowej ewangelizacji, dz. cyt.,
s. 156–157.
20 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 157.
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osoby ku dojrzewaniu psychologicznemu, a w konsekwencji pełna dojrzałość duchowa, do której powołani są wszyscy wierzący” 21.
Wychowanie uczuciowo‑seksualne powinno dotyczyć całej osoby, czyli starać się łączyć ze sobą elementy biologiczne, psychiczne, socjalne i duchowe. Nie jest to łatwe zadanie, biorąc pod uwagę skłonność człowieka do grzechu i ulegania słabościom 22.
Środki społecznego przekazu odgrywają ważną rolę w procesie formacji uczuciowej i seksualnej współczesnego człowieka. Jak
zostało to ukazane wcześniej, wszechobecna w mediach erotyka
powoduje, że człowiek zatraca poczucie wstydu, zanika szacunek
dla czystości seksualnej i poszanowanie godności ciała ludzkiego. Aby formacja ludzka przebiegała właściwie, powinno się promować kulturę życia, „ukazywać wzniosłe i szlachetne przykłady
życia i poświęcać uwagę pozytywnym, a czasem wręcz heroicznym świadectwom ludzkiej miłości, z wielkim szacunkiem mówić
o wartościach płciowości i miłości, nie akcentując tego, co oszpeca i poniża ludzką godność” (EV 98) 23.
Z formacją ludzką nieodłącznie związana jest formacja moralna. Jak zaznacza Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim
Gravissimus educationis, w życiu ludzkim musi dochodzić do harmonijnego rozwoju właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych. Wynikają one z natury ludzkiej i zmierzają do tego, by
człowiek zdobywał coraz to doskonalszy zmysł odpowiedzialności w należytym kształtowaniu swojego życia (DWCH 1) 24.
Formacja moralna ma na celu ukształtowanie dojrzałej osobowości, takiej, która będzie w możności właściwie odpowiadać na
21 Kongregacja do spraw Wychowania, Kierunki wychowania w dziedzinie miłości
ludzkiej, dz. cyt., 34–35.
22 Zob. J. Augustyn, Wychowanie do integracji seksualnej, Kraków 1994, s. 92–95.
23 S. Jasionek, Wychowanie moralne, dz. cyt., s. 97.
24 A. Rynio, Szkoła w wychowaniu moralnym, w: Pedagogika katolicka. Zagadnienia
wybrane, red. A. Rynio, Stalowa Wola 1999, s. 361.
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zaproszenie ze strony Boga, ludzi oraz rzeczy. Człowiek ukształtowany moralnie jest nie tylko świadomy wyborów, jakie podejmuje w swoim życiu, ale także potrafi przy nich trwać 25. Dodatkowo
formacja moralna prowadzi do tego, że człowiek żyje według zasad, które z pozoru mogą wydawać się ograniczającymi ludzką wolność, a w rzeczywistości wyzwalają w człowieku dobro i piękno.
Człowiek, odpowiadając za samego siebie, tym samym bierze odpowiedzialność za całe swoje życie, którego podmiotem i przedmiotem jest konkretna osoba 26.
Formacja ludzka zmierza ku temu, by człowiek kierował się
w swoim postępowaniu wartościami nacechowanymi dojrzałością i odpowiedzialnością. Człowiek, który jest dojrzały, sam kieruje swoim życiem, jest świadomy konsekwencji czynów, które
podejmuje, oraz wie, że sam wpływa na życie i postępowanie innych ludzi 27. Krytycznie podchodzi do wzorów, jakie przekazuje mu współczesny świat, zwłaszcza środki społecznego przekazu,
i sam ocenia wartość moralną tego, co należy przyjąć lub nie. Jest
to tym bardziej istotne, ponieważ media chcą dominować w życiu
człowieka, wpływać jednoznacznie na system jego wartości, sposób postępowania i narzucać odbiorcom treści, które same uznają za godne uwagi i przyjęcia.
Formacja moralna jest konieczna, by człowiek mógł krytycznie i dojrzale korzystać ze środków społecznego przekazu, aby sam
oceniał wartość moralną treści mu przekazywanych, umiał przejąć kontrolę nad mediami i ich wpływem na codzienne życie oraz
mając na uwadze dobro i godność drugiego człowieka, sam stawał się formatorem innych w tej materii.
25 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 262.
26 A. Derdziuk, Formacja moralna a formacja sumienia, w: Formacja moralna. For
macja sumienia, dz. cyt., s. 21–25.
27 A. Rynio, Szkoła w wychowaniu moralnym, dz. cyt., s. 367; A. Derdziuk, Formacja
moralna a formacja sumienia, dz. cyt., s. 26.
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Formacja ludzka, będąca pierwszą i najważniejszą w całym procesie formacji chrześcijańskiej, jest wielopłaszczyznowa. Dzięki
temu ujawnia ona pierwotną wielkość człowieka i umożliwia mu
uczestnictwo w tym wszystkim, co może go ubogacać. Stawia przed
człowiekiem wymagania, by rozwijał w sobie to, co wypływa z jego
rozumności i wolności, a tym samym przyczynia się do rozwoju
jego godności 28. Aby człowiek mógł krytycznie i dojrzale korzystać ze środków społecznego przekazu, potrzebuje formacji ludzkiej, która rozpoczyna się od właściwego poznawania samego siebie. Stając się coraz bardziej człowiekiem, równocześnie będzie
czynił bardziej ludzkimi środki społecznego przekazu 29.

2.2. Formacja duchowa
Formacja chrześcijańska do korzystania ze środków społecznego przekazu nie może być w pełni realizowana, jeśli nie zostanie
uwzględniony jej wymiar duchowy. Dlatego po formacji ludzkiej,
będącej pierwszą i podstawową formacją chrześcijańską, na drugim miejscu przedstawia się formację duchową. Formacja ludzka,
zakorzeniona w antropologii chrześcijańskiej, nie tylko otwiera
się na formację duchową, ale w niej znajduje swoje dopełnienie
(PDV 45). Wynika to z podstawowego faktu, że człowiek stworzony na obraz Boży i na Jego podobieństwo nosi w sobie naturalne
pragnienie otwarcia na nadprzyrodzoność, czyli na Boga 30.
28 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 269.
29 „W posługiwaniu się środkami przekazu oraz w ich odbiorze należy pilnie zatroszczyć się z jednej strony o czynne wychowanie zmysłu krytycznego ożywianego umiłowaniem prawdy, z drugiej – o podejmowanie obrony wolności
i poszanowania godności osoby” (ChL 44).
30 „Formacja ludzka, zakorzeniona w antropologii przyjmującej pełną prawdę
o człowieku, otwiera się na formację duchową i w niej znajduje dopełnienie. Każdy człowiek, stworzony przez Boga i odkupiony Krwią Chrystusa, jest
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W życiu każdego człowieka formacja duchowa znajduje uprzywilejowane miejsce, ponieważ człowiek został powołany do pogłębiania swojej więzi z Chrystusem, wierności woli Boga Ojca,
jak również oddania się braciom i siostrom w miłości i sprawiedliwości (ChL 60) 31. Celem formacji duchowej jest, aby człowiek
ochrzczony był przede wszystkim świadomy swojej wiary, wielbił
Boga oraz prowadził życie chrześcijańskie (zob. DWCH 2).
Formacja duchowa jest zatem wychowywaniem do wiary. Doj
rzała wiara wyraża się w coraz pełniejszym zjednoczeniu człowieka
z Chrystusem. Aby mogło się to dokonywać, potrzeba budowania
na słowie Bożym, prowadzenia życia liturgicznego, modlitewnego
oraz kierowania się miłością chrześcijańską w codziennym postępowaniu (zob. DA 4, ChL 60, DFK 8, PDV 47–49) 32.
Współczesny świat charakteryzuje się m.in. tym, że stworzył
nowy typ osobowości, zwany osobowością pustą. Ta pustka jest
doświadczana i przeżywana na różnych płaszczyznach ludzkiego
życia. Człowiek, doświadczający pustki jest osobą, która ma zaniżone poczucie swojej własnej wartości, czuje się jakby wewnętrznie
był rozdarty pomiędzy różnymi wartościami i sposobami na życie.
Próbując coś z tym zrobić, współczesny człowiek kieruje się w stronę posiadania i używania. Żądza konsumpcji nie podlega żadnym
ograniczeniom. Człowiek zatracił sens życia, a jego wołanie o wartości często spotyka się z niezrozumieniem i brakiem odpowiedzi ze strony świata. Wielu ludzi nie tylko nie chce zaradzać tej
powołany, by odrodzić się «z wody i z Ducha» (J 3,5) i stać się «synem w Synu».
W tym mądrym zamyśle Bożym odnajdujemy podstawę wrodzonej religijności
człowieka, zresztą intuicyjnie dostrzeganej i uznanej przez rozum: człowiek
otwarty jest na transcendencję, na absolut” (PDV 45).
31 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 269–270.
32 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 270.
Zob. J. Gajda, Istota wychowania religijnego, w: Wychowanie religijne u progu
Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa, red. R. Chałupniak, J. Kostorz, Opole 2001,
s. 136–137.
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osobowościowej pustce, ale stara się ją jeszcze wykorzystać do zdobycia sobie wiadomych celów, przeważnie ekonomicznych, a używa się do tego m.in. środków społecznego przekazu 33.
Inna z rzeczywistości, które współcześnie zawładnęły człowiekiem, to różnego rodzaju „humanizmy”, o których mówił Jan
Paweł II w adhortacji Christifideles laici. Określa on cały XX wiek
epoką „humanizmów”. Niektóre jednak z nich „opierają się na ateistycznych i sekularystycznych przesłankach, […] w paradoksalny
sposób prowadzą do poniżenia i unicestwienia człowieka” lub też
wynosząc człowieka zbyt wysoko i stawiając go ponad wszystko,
„nabierają cech bałwochwalstwa” (ChL 5).
W konsekwencji wielu ludzi, żyjąc w tak zbudowanym świecie, kierującym się wartościami innymi niż chrześcijańskie, pragnie prowadzić pogłębione i autentyczne życie duchowe, czyniąc
z niego podbudowę, fundament do kształtowania całego życia, zarówno w jego wymiarze ludzkim, jak i intelektualnym oraz apostolskim. Kościół zachęca świeckich, aby prowadzili życie duchowe,
a przez to uświęcali swoją codzienność. „Wszyscy tedy chrześcijanie będą z dnia na dzień coraz bardziej uświęcać się w warunkach swego życia, pośród swych obowiązków czy okoliczności
życia” (KK 41) oraz „wszyscy więc chrześcijanie zachęceni są i zobowiązani do osiągania świętości i doskonałości własnego stanu”
(KK 42). Jeszcze wyraźniej napisał o tym Jan Paweł II: „Powołanie
ludzi świeckich do świętości oznacza wezwanie do tego, by żyli
oni wedle Ducha, włączeni w rzeczywistość doczesną i poprzez
uczestnictwo w działalności ziemskiej” (ChL 17).
Formacja duchowa jest zadaniem wszystkich chrześcijan 34.
Powinna bowiem dopomagać każdemu człowiekowi w realizacji
33 M. Kożuch, Chrześcijańska formacja indywidualna, Kraków 2001, s. 15–16.
34 Zob. H. Wejman, Formacja duchowa, w: Leksykon duchowości katolickiej, red.
M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 282–282.
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powołania zarówno ludzkiego, jak i chrześcijańskiego (zob. ChL 63).
Nie jest ona zatem przywilejem zarezerwowanym dla wybranych,
ale prawem i obowiązkiem wszystkich 35.
Podstawą do prowadzenia lub też do pogłębiania życia duchowego jest słowo Boże. Czytanie, słuchanie i wyjaśnianie Go wydaje się punktem wyjścia w rozwoju duchowości człowieka. Uważne
wsłuchiwanie się w słowo Boże jest bardzo ważnym środkiem do
rozwoju życia duchowego. Jest to pierwszy warunek odkrycia Bożej
woli (por. ChL 58) 36.
Czytając Pismo Święte, człowiek wsłuchuje się w słowa samego
Boga. Tę prawdę przypomina Sobór Watykański II: „Święte Pisma
zawierają bowiem słowa Boga, a jako natchnione rzeczywiście są
słowem Boga” (KO 24). Na innym zaś miejscu Sobór naucza: „Przez
to objawienie niewidzialny Bóg (por. Kol 1, 15; 1 Tm 1, 17) w swej
wielkiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół (por. Wj 33, 11;
J 15, 14n) i przestaje z nim (por. Ba 3, 38), aby ich zaprosić i przyjąć
ich do wspólnoty ze sobą (KO 2; por. PDV 47)” 37.
Słowo Boże jest regułą wiary chrześcijańskiej, podstawą, siłą
Kościoła i źródłem życia duchowego (KO 21). Poprzez czytanie
Pisma Świętego człowiek odnajduje i poznaje Jezusa Chrystusa,
o którym mówi Biblia i do którego wszystko zmierza (KO 25).
Jednak samo czytanie Pisma Świętego nie wystarcza. Człowiekowi
potrzebna jest wykładnia Magisterium Kościoła, który z mandatu
Chrystusa tłumaczy, wyjaśnia i podaje do wierzenia prawdy zawarte w słowie Bożym.
Oprócz wykładni Kościoła człowiekowi wierzącemu potrzebna
jest modlitwa, traktowana jako rozmowa z Bogiem. Równocześnie
modlitwa staje się odpowiedzią, jaką ludzie mogą dać samemu Bogu.
35 J. Mikołajec, Formacja duchowa teologów świeckich, Opole 2010, s. 7.
36 A. Szafrański, Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym, Lublin
1990, s. 302.
37 J. Mikołajec, Formacja duchowa…, dz. cyt., s. 95.
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Jak naucza Sobór Watykański II, w księgach Pisma Świętego Bóg
jako Ojciec wychodzi z miłością naprzeciw człowiekowi po to, by
prowadzić z nim dialog (KO 21) 38. Modlitwa jest spotkaniem osobowym z Bogiem Ojcem, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.
Jest obcowaniem z Nim i prawdziwym dialogiem opartym na miłości. To Bóg poprzez dar modlitwy pierwszy wychodzi na spotkanie
człowiekowi, dlatego zwrócenie się człowieka do Boga jest odpowiedzią, jakiej stworzenie może udzielić swojemu Stwórcy (zob. KKK
2567). Taka odpowiedź jest aktem religijnym, ponieważ człowiek,
uznając wszechmoc Boga, uwielbia Go, oddaje się Mu poprzez wiarę, nadzieję i miłość, a tym samym otwiera się na Boże działanie 39.
O roli modlitwy i życia duchowego przypomniał w swojej
pierwszej encyklice papież Benedykt XVI: „Modlitwa, jako sposób czerpania wciąż na nowo sił od Chrystusa, staje się całkiem
konkretną koniecznością. Kto modli się, nie traci czasu, nawet
jeśli wszystko wskazuje na potrzebę pilnej interwencji i skłania
nas jedynie do działania” (DCE 32). To właśnie dzięki modlitwie
człowiek otrzymuje światło, które pozwala mu dostrzegać prawdę i nią się kierować w codziennym życiu. Dlatego można powiedzieć, że jest ona „sercem” autentycznej duchowości 40.
Modlitwa jest także słuchaniem Boga i mówieniem do Niego.
Wyróżnia się przede wszystkim modlitwę indywidualną i zbiorową. Te dwie formy nawiązują do nauczania Jezusa zawartego
w Ewangelii, żeby modlić się w ukryciu, z dala od oczu i pochwał
ludzkich, a równocześnie by modlić się wspólnie, ponieważ gdzie
jest dwóch lub trzech zgromadzonych w imię Jezusa, tam On jest
38 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich…, dz. cyt., s. 271;
S. Łabendowicz, Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze kate
chetyczno‑dydaktycznej po Soborze Watykańskim II, Sandomierz 1997, s. 78–79.
39 J. Mikołajec, Formacja duchowa…, dz. cyt., s. 102.
40 A. Nossol, Słowo wstępne, w: Duchowość i modlitwa, red. K. Grzywocz, Opole
2006, s. 6.
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pośród nich (por. Mt 18, 20). Szczególne znaczenie ma modlitwa
liturgiczna obecna w Kościele, przede wszystkim w Eucharystii,
sakramentach i tzw. liturgii godzin 41.
Podczas liturgii mszy świętej człowiek wierzący może spotkać
się z Bogiem w modlitwie i słuchaniu słowa Bożego. Eucharystia
jest okazją do jeszcze głębszego poznania Boga i umiłowania Jego
słowa. Podczas niej człowiek może poznać historię wychodzenia
Boga naprzeciw ludziom, jak również dowiedzieć się, w jaki sposób historia zbawcza uobecnia się w teraźniejszości. Dzięki obecności Jezusa Chrystusa podczas zgromadzenia eucharystycznego słowo Boże zyskuje swoją pełną i najwyższą skuteczność 42.
Przepowiadanie, które dokonuje się podczas liturgii, nie tylko
wyjaśnia rzeczywistość sakramentalną, ale również poucza o wymogach wiary chrześcijańskiej i dodaje siły do jej pogłębiania 43.
Oprócz Eucharystii ważne jest, by wierni sami oddawali się
lekturze słowa Bożego. Taka indywidualna szkoła Pisma Świętego
powinna być poprzedzona modlitwą. Konsekwencją takiego czytania słowa Bożego musi być aktualizacja, czyli odniesienie do życia. Aby mogło się to dokonać, trzeba dbać o dostęp wszystkich
ludzi do Pisma Świętego (zob. KO 22). Temu samemu celowi służą również istniejące i wciąż powstające grupy modlitewne, szkoły czytania Pisma Świętego oraz grupy biblijne 44.
We współczesnym świecie szczególnie ważny wydaje się fakt, że
wielu ludzi zatraca poczucie sacrum i odwraca się od życia w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi. W zamian za to ludzie tworzą sobie własne wyobrażenia Boga, czynią sobie innych bożków,
41 J. Mikołajec, Formacja duchowa…, dz. cyt., s. 103–104.
42 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 271.
43 G. Witaszek, R. Kamiński, Pismo Święte w duszpasterstwie, w: Leksykon teologii
pastoralnej, dz. cyt., s. 609–610.
44 Zob. R. Kamiński, Biblia w życiu parafii i małych wspólnot religijnych, w: Biblia
w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Lublin 1991, s. 139–168.
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którym zaczynają oddawać cześć. W niektórych sytuacjach eliminuje się symbole religijne z przestrzeni życia publicznego, starając się w ten sposób sprowadzić religię do przestrzeni kościoła
i do sfery prywatnej 45. Przyznawanie się do wiary, do bycia osobą wierzącą staje się obecnie niewygodne. Jest to sprawa wstydliwa, którą trzeba ograniczyć do swoich prywatnych przekonań,
niekoniecznie uzewnętrznianych. To wszystko powoduje, że człowiek jako rekompensatę za stratę wartości duchowych otrzymuje tzw. pseudowartości, którymi karmi się świat. Są to wszelkiego
rodzaju zamienniki, których jedynym celem jest odwrócenie uwagi człowieka od wartości i pragnień które są pierwotnych dla jego
natury, a mianowicie otwarcia i ukierunkowania na Boga oraz prowadzenia życia bardziej pogłębionego i świadomego.
Środki społecznego przekazu odgrywają znaczącą rolę w procesie doceniania lub niedoceniania sfery sacrum w przestrzeni życia
publicznego i prywatnego. Jest sprawą oczywistą, że we współczesnym świecie to właśnie media stają się niejednokrotnie kreatorami rzeczywistości oraz stylu życia ogółu społeczeństwa, jak i poszczególnych jednostek. Tak duża siła oddziaływania może zostać
wykorzystana w promocji wartości chrześcijańskich.
Jeżeli współczesne środki społecznego przekazu wykorzystywane są jedynie jako sposób i środek na zarabianie pieniędzy,
m.in. poprzez zdobywanie nowych odbiorców, wtedy promuje się
w mediach takie wartości i sposób życia, które dla człowieka są
łatwe do przyjęcia, nie wymagają większego zaangażowania oraz
spełnia doraźne cele i potrzeby życiowe. W takich przypadkach
w przekazie medialnym nie pozostaje zbyt wiele miejsca na promocję wartości chrześcijańskich czy odniesienia rzeczywistości
ziemskiej do nadprzyrodzoności.

45 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 278.
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Odwrotna sytuacja będzie występować wówczas, gdy media
stają się twórcami współczesnego świata przy wykorzystaniu również wartości duchowych, w tym chrześcijańskich. Jeżeli twórcom
i pracownikom środków społecznego przekazu będzie zależało na
ogólnoludzkim rozwoju człowieka, z uwzględnieniem, że jest on
podmiotem działalności medialnej, a nie tylko środkiem do wykorzystania i osiągnięcia prywatnych celów, wtedy promować się będzie również taki styl życia, który uwzględni dobro człowieka we
wszystkich jego wymiarach: fizycznym, psychicznym i duchowym.
Należy podkreślić, że zasady i sposób życia zgodny z Ewangelią nie
jest destrukcyjny czy wrogi człowiekowi, ale służy jedynie temu,
by każdy mógł rozwijać się prawidłowo, w pełni realizując swoje człowieczeństwo. Wydaje się zatem konieczne takie prowadzenie formacji odbiorców mediów, aby byli oni bardziej wrażliwi
oraz wyczuleni na kwestię prawdziwych celów i sposobów działania twórców czy pracowników środków społecznego przekazu.
Jak naucza Sobór Watykański II, wyjątkowym powołaniem
współczesnego człowieka jest „szukanie Królestwa Bożego przez
zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi po myśli
Bożej” (KK 31). Takie działanie zakłada obecność katolików w świecie poprzez czynne zaangażowanie się w sprawy doczesne, ważne
dla każdego człowieka, ale w ten sposób, by zostały one przeniknięte duchem Ewangelii i mądrości Bożej 46. Aby móc podejmować
takie działania, człowiek wierzący musi być przeniknięty duchem
modlitwy. To właśnie ona stanowi dla niego źródło siły i odniesienia swojego postępowania do Boga. Zaangażowanie ludzi wierzących w sprawy doczesne zakłada nie tylko czynne działanie na
różnych płaszczyznach życia, ale również przemianę świata od wewnątrz, przy pomocy modlitwy.
46 Por. W. Śmigiel, Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła – Wspól
noty, Lublin 2010, s. 110–112.
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Środki społecznego przekazu powinny przychodzić z pomocą
ludziom wierzącym w spełnianiu ich misji względem współczesnego świata. W mediach zarówno katolickich, jak i publicznych musi
znaleźć się miejsce na programy promujące wartości chrześcijańskie i modlitwę. Temu celowi służą różnego rodzaju transmisje, czy
to mszy świętych, nabożeństw okolicznościowych, czy uroczystości państwowych, które niejednokrotnie poprzedzone są modlitwą
Kościoła. Programy promujące modlitwę powinny być dostępne
dla ludzi w każdym wieku i dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań. Wynika to z faktu, że każdy obywatel ma prawo do wyrażania swojej wiary i do jej obecności w przestrzeni życia publicznego.
Obecność i promocja wartości chrześcijańskich w środkach
społecznego przekazu powinny być wspólną troską zarówno ludzi Kościoła, jak i przedstawicieli życia publicznego. Taki wniosek
wynika z faktu, że wartości chrześcijańskie, niosące za sobą pozytywne podejście do życia i człowieka, przyczyniają się do lepszego
funkcjonowania przede wszystkim rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa. Zwłaszcza we współczesnym świecie,
w których często zagrożone są podstawowe wartości ogólnoludzkie, chrześcijaństwo niesie pozytywne przesłanie dla człowieka
i świata.
Formacja duchowa zakłada również odkrywanie obecności
Boga w drugim człowieku. Życie duchowe, które prowadzi człowiek wierzący, zawsze doprowadza do spotkania z bliźnim. Do
świadczenie miłości Boga i Jego obecności w życiu w sposób naturalny prowadzi do doświadczenia miłości drugiego człowieka,
który stając się bratem lub siostrą w wierze, oczekuje zainteresowania i konkretnej pomocy (por. PDV 49). Poruszając zatem temat
formacji duchowej należy zaznaczyć, że jest to działalność prowadzona na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to doświadczenie obecności żyjącego Boga w Piśmie Świętym, sakramentach
i nauczaniu Kościoła, a z drugiej strony spotkanie z człowiekiem,

By nie zamienic_sklad.indd 90

18.01.2018 08:33:51

Wymiary formacji chrześcijańskiej…
 

91

w którym żyje i działa Chrystus. Dlatego można przyjąć, że dwoma czynnikami weryfikującymi stopień życia duchowego każdego człowieka są stosunek do Boga i bliźniego 47.
Przebieg formacji duchowej zależy od tego, jaka jest misja ludzi
we współczesnym świecie. Ludzie świeccy są powołani do tego, by
rzeczywistość, w której żyją, przenikać wartościami ewangelicznymi. Należy przy tym podkreślić, że specyfiką misji jest jej charakter świecki (KK 31). Pracując w różnych zawodach, wykonując
prace właściwe dla ich powołania, mają to czynić w duchu wiary i nauczania Chrystusa, ukazując w ten sposób piękno i aktualność przesłania Ewangelii.
Środki społecznego przekazu są równocześnie polem i narzędziem do prowadzenia formacji duchowej współczesnego człowieka. Są polem takiej działalności, ponieważ same ciągle potrzebują
odnowy i wsparcia w spełnianiu swojej misji, przy pomocy zasad
i wartości zgodnych z duchem chrześcijańskim. Są także narzędziem prowadzenia skutecznej formacji duchowej, ponieważ docierają do największej liczby odbiorców, same niejednokrotnie
kształtując współczesną rzeczywistość.
Aby to jednak mogło się dokonywać, potrzeba kształtowania
ducha ludzkiego poprzez słowo Boże, życie sakramentalne i modlitwę. To wszystko prowadzi do postawy otwartości względem świata, ewangelicznego wykonywania codziennych obowiązków w różnych sektorach życia społecznego, w tym i środków społecznego
przekazu 48.
47 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich…, s. 280–281; J. Wal,
Formacja duszpasterzy oraz ich współpracowników do pracy charytatywnej, w: Ko
ściół w Polsce wobec potrzebujących. Materiały z Duszpasterskich Wykładów Aka
demickich dla duchowieństwa i świeckich. Katolicki Uniwersytet Lubelski 30–
31.08.1993 roku, red. M. Chmielewski, Lublin 1994, s. 242.
48 Zob. A. Oberti, Życie duchowe świeckich, w: G. Giurisato i in., Być świeckim,
przeł. B. Piotrowska, Kraków 1993, s. 113–147; M. Fiałkowski, Formacja
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Mówiąc o formacji duchowej współczesnego człowieka, należy podkreślić, że jej podstawowym zadaniem jest wypracowanie umiejętności odnajdywania Boga w świecie oraz odczytywanie znaków czasu w świetle Ewangelii. Trzeba ukazywać nie tylko
ziemski wymiar rzeczywistości, w jakiej przyszło żyć człowiekowi,
ale również jej wymiar nadprzyrodzony. W tym świetle nie można
mówić o jakiejkolwiek ucieczce od świata, lecz wręcz przeciwnie –
należy mówić o postawie otwartości i dialogu ze współczesnym
światem, w tym ze środkami społecznego przekazu. Człowiek wierzący, jak i cała wspólnota Kościoła nie uciekają od mediów, nie
traktują ich w sposób wrogi lub też obcy, starają się raczej coraz
lepiej je rozumieć i wykorzystywać do głoszenia orędzia Ewangelii,
nauczania współczesnego Kościoła oraz promocji wartości chrześcijańskich. Jest to zatem kolejny etap w całościowym procesie rozwoju człowieka i samych środków społecznego przekazu. Aby proces ten nadal przebiegał właściwie, trzeba obok formacji ludzkiej
i duchowej uwzględnić formację intelektualną.

2.3. Formacja intelektualna
Mówiąc o formacji chrześcijańskiej do korzystania ze środków społecznego przekazu, nie można pominąć zagadnienia formacji intelektualnej. Obok formacji ludzkiej i duchowej wpisuje się ona
w całokształt formacji osoby ludzkiej i musi być traktowana jako
jej element konstytutywny 49. Jest to formacja doktrynalna, która umożliwia prowadzenie życia w sposób jeszcze bardziej pełny

chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 282; E. Weron, Budzenie olbrzy
ma. Laikat – duchwość – apostolstwo, Poznań 1995, s. 83–91.
49 Zob. K. Jeżyna, Wychowanie istotnym przesłaniem nowej ewangelizacji, dz. cyt.,
s. 158–159.

By nie zamienic_sklad.indd 92

18.01.2018 08:33:51

Wymiary formacji chrześcijańskiej…
 

93

i świadomy 50. Mimo że jest ona ściśle powiązana z formacją ludzką i duchową, to jednak ma swoją specyfikę 51. Konsekwencją formacji intelektualnej jest zdobycie większej mądrości, która swoje źródło znajduje w Mądrości Odwiecznej, a samego człowieka
prowadzi do poszukiwania i miłowania tego, co jest dobre i piękne (zob. KDK 15).
Wśród motywów, które należy wymienić w prowadzeniu formacji intelektualnej, na pierwsze miejsce wysuwa się pragnienie
tożsamości chrześcijańskiej. Każdy człowiek musi być pewny swojego powołania i misji, jaką ma do spełnienia we współczesnym
świecie, musi być przekonany o swojej wyjątkowości i znać swoje
miejsce we wspólnocie ogólnoludzkiej oraz kościelnej 52.
Drugim powodem prowadzenia formacji intelektualnej wespół
z formacją ludzką i duchową jest powołanie człowieka do świętości. Każdy człowiek, zwłaszcza chrześcijanin, nie będzie w pełni realizował swojego powołania we współczesnym świecie, jeżeli nie
będzie prowadził również intelektualnej refleksji nad tym, co to
znaczy być człowiekiem świętym w codziennym życiu 53. Zarówno
Sobór Watykański II, jak i późniejsi papieże kładli nacisk na świadomość i konieczność prowadzenia wśród wiernych świeckich

50 „Dzisiaj coraz bardziej odczuwa się pilną potrzebę formacji doktrynalnej katolików świeckich, nie tylko ze względu na naturalny proces pogłębiania ich
wiary, ale także na wymóg «uzasadnienia tej nadziei», która w nich jest, wobec świata i w obliczu jego poważnych i złożonych problemów” (ChL 60).
51 „Formacja intelektualna, chociaż ma swoją specyfikę, jest głęboko związana
z formacją ludzką oraz duchową, stanowi wręcz ich niezbędny element. Jawi się
bowiem jako nieustanna potrzeba rozumu, dzięki któremu człowiek «uczestniczy w świetle Bożej myśli» i stara się zdobyć mądrość, która z kolei uzdalnia
go i prowadzi do poznania i przylgnięcia do Boga” (PDV 51).
52 F. Moraglia, Pozytywna rola świeckich w misji Kościoła, OR 19 (1998) nr 12,
s. 45–46.
53 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 283.
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formacji intelektualnej, która stanowiłaby realną pomoc w prowadzeniu godnego życia 54.
Poruszając zagadnienie formacji intelektualnej, rozumianej
jako zdobywanie i pogłębianie wiedzy religijnej, trzeba zaznaczyć,
że we współczesnym społeczeństwie poziom tej wiedzy wydaje się
stosunkowo niewielki i utrzymywać na niskim poziomie. Mówi
się wręcz o tym, że wiedza religijna ludzi dorosłych zatrzymała się
na poziomie szkoły podstawowej 55. Jest to zjawisko bardzo niepokojące, tym bardziej że wiedza religijna przekłada się na całokształt rozwoju człowieka (zob. ChL 60).
Środki społecznego przekazu również odgrywają w tym procesie znaczącą rolę. Są bowiem współczesnym areopagiem, na którym przemawia tak wielu nauczycieli i twórców rzeczywistości.
Nie może tu zabraknąć zarówno głosu Kościoła, jak i jego nauczania. Nie chodzi bynajmniej o klerykalizację mediów, lecz o pomoc
zagubionemu człowiekowi w dokonywaniu właściwych wyborów.
Współczesne media mogą w konkretny sposób przyczyniać się
do upowszechniania wiedzy religijnej lub do jej całkowitej destrukcji. Poprzez proces formacji chrześcijańskiej do właściwego odbioru środków społecznego przekazu świeccy powinni mieć świadomość swoich praw, względem tworzenia i działania katolickich
54 „Wierni powinni poznawać najgłębszą naturę całego stworzenia, jego wartość
i przeznaczenie do chwały Bożej, i również przez świeckie dzieła dopomagać
sobie wzajemnie do bardziej świętego życia” (KK 36); „Życie wedle Ducha […]
pobudza ochrzczonych i wymaga od nich wszystkich razem i każdego z osobna tego, by naśladując Jezusa Chrystusa, przyjęli Jego Błogosławieństwa, słuchali i rozważali słowo Boże” (ChL 16); Zob. Jan Paweł II, Powołanie świeckich
do świętości, w: Jan Paweł II, Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, Poznań 1997,
s. 22–25.
55 Zob. III Synod Diecezji Kieleckiej 1984–1991, Kielce 1992, s. 121; J. Mariański,
Wiedza i wierzenia religijne Polaków, w: Kościół na początku trzeciego tysiąclecia
w opinii Polaków, red. W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba, Warszawa 2004, s. 33–59;
R. Kamiński, Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa, w: Teologia pastoralna
szczegółowa, red. R. Kamiński, s. 33–36 (Teologia Pastoralna, 2).
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mediów. Tym bardziej należy zabiegać o to, aby powstawało ich
jak najwięcej, a już istniejące stawały się coraz bardziej przystępne
dla współczesnego człowieka i gotowe nieść odpowiedzi na trudne
pytania dotyczące codzienności i realizacji powołania życiowego.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że formacja intelektualna
jest formacją podejmującą zagadnienia z życia społecznego i kulturowego. Jeżeli człowiek ma realizować swoje powołanie życiowe we współczesnym świecie, jest sprawą naturalną, że musi ten
świat znać. Ta świadomość jest wręcz konieczna, ponieważ tylko
wtedy człowiek może realnie wpływać na jej kształtowanie 56. To
wszystko ma prowadzić do tego, by dobra, jakie są wynikiem pracy człowieka przenikać duchem Ewangelii, jak również promować
we współczesnym świecie kulturę chrześcijańską 57. Sama promocja kultury chrześcijańskiej ma się stać odpowiedzią na potrzeby
współczesnego świata, które dotykają najgłębszych niepokojów
i pragnień ludzkich.
Takie rozumowanie jest zgodne z nauczaniem Soboru Waty
kańskiego II, który stwierdził, że istnieje „bezwzględna konieczność
systematycznej katechezy […] oraz bardziej zdecydowana chrześcijańska promocja kultury, jako odpowiedź na odwieczna pytania nurtujące człowieka i współczesne społeczeństwo” (ChL 60).
Trzeba jednak zaznaczyć, że współczesne środki społecznego przekazu mogą niestety przyczyniać się do zubożenia kultury
lub wręcz do jej niszczenia. Dzieje się to zawsze wtedy, gdy priorytetem działania mediów stają się zysk oraz tania popularność.
56 J. Wal, Wychowanie chrześcijan do czynnego udziału w życiu społecznym, w: Za
angażowanie chrześcijan w życiu społecznym, red. A. Marcol, Opole 1994,
s. 141–160.
57 „Dzięki kompetencji w dziedzinach świeckich i przez działalność uwzniośloną wewnętrznie łaską Chrystusa, niech dołożą usilnych starań [wierni świeccy], aby dobra stworzone według ustanowienia Stwórcy i według oświecenia
Jego słowa były pielęgnowane przez pracę, sztukę, cywilizację i kulturę dla pożytku wszystkich rzeczywiście ludzi” (KK 36).
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W takich sytuacjach ważna staje się nie sama promocja kultury,
ale chęć sprzedaży produktów medialnych, które nie przedstawiają żadnej wartości kulturalnej.
Formacja intelektualna ma również określone cechy. Pierwszą
i podstawową jest jej permanentny charakter 58. Wierni świeccy,
oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej, powinni doskonalić się
praktycznie w poznawaniu świata, powinni to czynić ze względu
na całokształt rozwoju osoby ludzkiej, aby w ten sposób, przenikając wszystko zmysłem poznania i wiary, przybliżali współczesnemu światu Boga (zob. DA 29).
Cecha permanentnego charakteru formacji intelektualnej wynika również z tego, że świat stwarza ludziom coraz to nowe problemy, z którymi przychodzi się borykać w codziennym życiu. Aby
człowiek wierzący był w stanie odpowiadać na potrzeby współczesnego świata, umiał w nich odnaleźć samego siebie, jak również był zdolny do stawiania czoła wyzwaniom codzienności, potrzeba permanentnego rozwoju wiedzy i jej doskonalenia. Wiedza
ta powinna cechować się uniwersalizmem, tak by człowiek był
w stanie udzielać adekwatnych odpowiedzi na wyzwania współczesności 59. Aktualizowanie swojej wiedzy jest potrzebne każdemu człowiekowi również do tego, by właściwie i krytycznie podchodził oraz korzystał ze zdobyczy współczesnej myśli technicznej,
jakimi są środki społecznego przekazu.
Kolejną cechą formacji intelektualnej jest jej rozwój już od najwcześniejszych lat życia. Dokonuje się to dzięki wpływowi poszczególnych środowisk, w których człowiek dojrzewa.
Trzecią niejako cechą właściwie przebiegającej formacji intelektualnej jest samowychowanie. Człowiek, który jest dojrzały musi
58 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 284.
59 D. Lipiec, Formacja apostolska ludzi świeckich na tle duchowości laikatu, „Studia
Diecezji Radomskiej” 5 (2003), s. 269.
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przejąć odpowiedzialność za samego siebie i swoje życie, czyli dbać
również o własny rozwój intelektualny, chrześcijański oraz zdobywać umiejętności potrzebne do jego realizacji 60. W tym działaniu
nie jest osamotniony, ponieważ służą mu swoją pomocą różnego
rodzaju stowarzyszenia i wspólnoty, a przede wszystkim wspólnota kościelna i działające w niej zrzeszenia ludzi świeckich oraz
katolickie środki społecznego przekazu 61.
Formacja intelektualna powinna być dostosowana i adekwatna do osoby oraz miejsca, jakie zajmuje ona w danej społeczności.
Dlatego można mówić o formacji intelektualnej ogólnej i szczegółowej. Formacja intelektualna ogólna jest wspólna dla wszystkich
ludzi. Każdy człowiek posiada we właściwym dla siebie stopniu
realizacji, pewien zakres wiedzy i umiejętności, potrzebnych do
stworzenia jakiegoś ogólnego światopoglądu 62. Specjalnej formacji intelektualnej wymagają jednak ludzie, którzy działają w niektórych specyficznych dziedzinach życia. Są to m.in. działalność
społeczna, polityczna, kulturalna, medialna, edukacja, jak również dialog ekumeniczny i międzyreligijny (zob. KK 36; ChL 60;
DA 31).
Ludzie świeccy na swój własny sposób uczestniczą w misji Ko
ścioła względem współczesnego świata. Cechą charakterystyczną jest świeckość ich działania oraz specyficzna duchowość. Aby
formacja chrześcijańska była właściwa, potrzeba uwzględnienia
konkretnych treści owej formacji. Powinna ona zawierać treści
humanistyczne, dostosowane do uzdolnień i warunków życia
współczesnego człowieka. Wynika to z faktu, że każdy człowiek
60 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 285–286.
61 Zob. D. Lipiec, Podmiot i teren formacji katolików świeckich do apostolstwa,
„Studia Diecezji Radomskiej” 6 (2004), s. 308–311.
62 „Oprócz zwyczajnej formacji wspólnej ogółowi chrześcijan liczne formy apostolatu wymagają także przygotowania specyficznego i szczególnego ze względu na różność osób i warunków” (DA 28).
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powinien być wrośnięty we własną społeczność i kulturę. Dlatego
obok formacji ludzkiej i duchowej wymienia się formację intelektualną. Musi być ona przeprowadzana gruntownie, z uwzględnieniem wiedzy teologicznej, etycznej i filozoficznej, zależnie od
wieku, uzdolnień, umiejętności i warunków życia. Tak rozumianej formacji doktrynalnej musi towarzyszyć łączenie znajomości
świata kultury, w tym środków społecznego przekazu, z wykształceniem praktycznym i technicznym (DA 29).
Jednak świeccy chrześcijanie nie tylko powinni zgłębiać wiedzę religijną i studiować doktrynę. Muszą również dawać świadectwo swojego ewangelicznego życia wobec współczesnego świata,
kierując się przede wszystkim miłością i miłosierdziem chrześcijańskim (DA 31). W ten sposób Kościół wskazuje na swoją działalność wychowawczą względem współczesnego człowieka i świata. Dba o to, by wierni świeccy, pozostając w zgodzie z własnym
powołaniem, potrafili wychodzić naprzeciw wyzwaniom świata,
w którym żyją, odpowiadać w sposób merytoryczny na problemy
i wyzwania dnia codziennego, jak również zwracać uwagę na zagrożenia, przed jakimi staje obecnie człowiek wierzący 63.
Kościół przychodzi z pomocą wiernym świeckim i dba o ich formację. Dlatego uwzględnia kontekst społeczno‑kulturowy i historyczny, w którym żyją. Przez to formacja intelektualna ma charakter całościowy. Obejmuje wszystkie zagadnienia, jakie są potrzebne
do tego, by świeccy poznawali coraz lepiej własną tożsamość, rozumieli swoją wiarę, umieli jej bronić i prowadzić dialog ze światem 64. Do zagadnień, które stanowią wyzwanie współczesności
względem wiernych świeckich, należy zaliczyć środki społecznego
przekazu. Dlatego w całościowym procesie formacji intelektualnej
63 B. Drożdż, Wychowawcza funkcja Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym. Stu
dium pastoralne, Legnica 1997, s. 97.
64 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 286.
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trzeba uwzględniać tematy omawiające sposoby, metody, środki
i cele działania mediów.
Pośród zagadnień dotyczących relacji człowieka do środków
społecznego przekazu znajduje się zjawisko deontologii mediów
oraz właściwie ukształtowanego sumienia.
Deontologizm jest „kierunkiem w etyce, według którego nakaz miarodajnego autorytetu konstytuuje moralną powinność
działania człowieka i zobowiązuje go do jej realizowania” 65. We
współczesnym świecie istnieje wyraźny problem z właściwym rozumieniem pierwszeństwa prawa moralnego nad prawem państwowym. Wielu ludzi opiera całe swoje życie na prawie państwowym, mówiąc o jego pierwszeństwie względem prawa moralnego.
W takich przypadkach prawo nadane człowiekowi przez Boga
traktowane jest w sposób wtórny. Jeśli prawo Boże nie stanowi
wartości nadrzędnej, to siłą rzeczy również wiara i moralność
chrześcijańska spychane są na dalszy plan i traktowane jako sprawy indywidualne każdego człowieka. Dlatego w formacji intelektualnej należy podkreślać, że prawo państwowe ma charakter
wtórny i jest pochodną prawa moralnego 66. Ma to duże znaczenie, jeśli weźmie się pod uwagę działanie współczesnych środków społecznego przekazu, które niejednokrotnie przedkładają
prawo ludzkie nad prawo moralne. Jest to jednoznaczne działanie na niekorzyść odbiorców, u których można zaobserwować
konflikt sumienia. Nie wiedzą, jak pogodzić to, w co wierzą i jakie zasady wyznają, z tym, co mówią media i jakie alternatywne
propozycje przedstawiają.
Zatem kwestia deontologii mediów jest istotna w całościowej analizie formacji intelektualnej do korzystania ze środków
65 Zob. T. Styczeń, Deontologizm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. Ma
ryniarczyk, t. 2, Lublin 2001, s. 487–488.
66 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 287.
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społecznego przekazu. W odniesieniu do nich deontologia oznacza zbiór zasad, które są ustanawiane przez dziennikarzy, a które
mają na celu bardziej skuteczne wychodzenie naprzeciw współczesnym potrzebom ludzi. Takie reguły powinno się ustalać we
współpracy z odbiorcami. Aby środki społecznego przekazu mogły skutecznie i dobrze realizować swoje cele, należy pamiętać, że
do celów podstawowych należy służba ludziom. W ścisłym znaczeniu deontologia mediów nie jest prawem ani nie stanowi zasad etycznych. Chodzi o to, aby środki społecznego przekazu realnie pełniły jedną z podstawowych funkcji społecznych, czyli dbały
o wysoki poziom jakości przy równoczesnym przestrzeganiu zasad dobrego wychowania i uczciwości 67.
Innym błędnie rozumianym zagadnieniem jest kwestia sumienia. Często we współczesnym świecie jest ono postrzegane jako
norma obiektywna, ostateczna instancja, w świetle której człowiek
może oceniać swoje działania. Tymczasem zapomina się o podstawowej prawdzie, która mówi, że sumienie jest normą subiektywną
i nie należy traktować go jako ostatecznej miary dla działania ludzkiego. Nie zwraca się uwagi na zjawisko nieprawidłowo ukształtowanego sumienia i różnego rodzaju powikłań z tym związanych.
Dlatego formacja intelektualna musi obejmować takie zagadnienia, które poruszać będą kwestie sumienia, jego funkcjonowania
i należnego mu miejsca w życia człowieka 68. Z tego też względu

67 Zob. C. J. Bertrand, Deontologia mediów, dz. cyt., s. 11–14; 43. Jeśli chodzi o przyczyny dużego zainteresowania deontologią mediów, to – jak twierdzi Bertrand –
wnioskując z rozmów przeprowadzonych z różnymi dziennikarzami, są one następujące: postęp technologiczny, koncentracja przedsiębiorstw, coraz większa
komercjalizacja mediów, przemieszanie informacji i reklamy, a co za tym idzie
większa niedokładność w przekazie informacji, uchybienia względem etyki zawodowej itp.
68 C. J. Bertrand, Deontologia mediów, dz. cyt., s. 11–14; 43.
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promocja chrześcijańskiej wizji sumienia staje się obecnie pilnym
wyzwaniem i jako takie powinna być postrzegana 69.
Środki społecznego przekazu poprzez swoją działalność wpływają na kształtowanie się sumienia współczesnego człowieka.
Jeżeli media promują wartości i zasady, których jedynym przesłaniem jest hedonistyczny styl życia, staje się oczywiste, że sumienie ukształtowane według prawa Bożego nie będzie odgrywało
znaczącej roli w życiu odbiorcy. Niejednokrotnie twórcy i pracownicy środków społecznego przekazu, chcąc osiągnąć zaplanowany
cel, odwołują się do ludzkiego sumienia jako ostatecznej i jedynej
instancji mówiącej, co wolno, a czego nie wolno czynić. Rozmywa
się w ten sposób wrażliwość na dobro i zło, a sumienie staje się
coraz bardziej laksystyczne w ocenie moralnej podejmowanych
wyborów i zachowań. Staje się zatem narzędziem służącym do
osiągnięcia zamierzonych celów kosztem ludzkiego dobra. Tym
bardziej trzeba zadbać, by w przebiegu procesu formacji intelektualnej uwrażliwiać ludzi na to, jak ważne i pomocne w prowadzeniu dobrego życia jest właściwie ukształtowane sumienie, w którym rozbrzmiewa głos Boga. Same media mogą również stawać
się nauczycielami i wychowawcami ludzkich sumień, o ile będą
przestrzegały zasad służących dobru człowieka, będą uczyły podejmowania mądrych wyborów, jak również krytycznego korzystania ze zdobyczy współczesnej techniki. Postulat ten dotyczy
nie tylko mediów katolickich, ale wszystkich środków społecznego przekazu, które realizują tzw. misję publiczną.
Formacja intelektualna do korzystania ze środków społecznego
przekazu zakłada również poznawanie przez ludzi świeckich katolickiej nauki społecznej. Do podstawowych założeń katolickiej
69 Zob. S. Rosik, Pozycja sumienia w obszarze roszczeń moralnego legalizmu i sy
tuacyjnej autonomii, w: W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona
Księdzu Biskupowi Profesorowi dr. hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-le
cia urodzin, red. R. Kamiński i in., Kielce 1999, s. 480–485.
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myśli społecznej należą cztery fundamentalne zasady: zasada dobra wspólnego, zasada pomocniczości, sprawiedliwości oraz solidarności 70. Papież Jan Paweł II w encyklice Sollicitudo rei socia
lis stwierdził, że narzędziem, jakim obecnie posługuje się Kościół
w prowadzeniu działalności ewangelizacyjnej, jest właśnie katolicka nauka społeczna. Do jej podstawowych celów należy wyjaśnianie rzeczywistości współczesnego świata poprzez badanie jej
zgodności z przesłaniem ewangelicznym, mówiącym o człowieku
i o jego powołaniu zarówno do życia na tym świecie, jak i w wieczności (zob. SRS 41).
W adhortacji Christifideles laici papież wprost stwierdził, że jeżeli katolicy świeccy chcą się angażować w działalność społeczną
czy polityczną, znajomość katolickiej nauki społecznej staje się
rzeczą nieodzowną. Powinna ona wejść do programów szkolnych
i uniwersyteckich, znaleźć swoje miejsce w katechizacji i formacji specjalistycznej. Nie jest to jednak trwała i niezmienna nauka,
ale katolicka myśl społeczna, która dostosowuje się do wymogów
czasu i miejsca (zob. ChL 60). Katolicy świeccy powinni równocześnie wiedzieć i znać, jakie są obowiązki państwa względem
obywateli oraz czego na ten temat naucza Kościół 71. Wiąże się to
również z postrzeganiem współczesnych środków społecznego
przekazu. Nie tylko osoby duchowne czy sami pracownicy mediów katolickich, ale wszyscy katolicy świeccy powinni być żywo
zainteresowani tym, czego naucza Kościół w odniesieniu do mediów. Chodzi tutaj zwłaszcza o papieskie orędzia na Dzień Środków
Społecznego Przekazu oraz niedziele poświęcone rzeczywistości
mediów. Nauczania papieskie poświęcone środkom społecznego

70 Zob. Katolicka nauka społeczna, red. J. Mazur, Częstochowa 1999.
71 Zob. C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994, s. 346–348; W. Pi
wowarski, ABC katolickiej nauki społecznej, cz. 1 Wprowadzenie, podstawy, kie
runki, Pelplin 1993, s. 13–16.
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przekazu, jak również dokumenty różnych komisji papieskich wpisują się w całokształt katolickiej nauki społecznej.
Formacja intelektualna do korzystania ze środków społecznego przekazu wpisuje się w całokształt formacji chrześcijańskiej.
Stanowi jej trzeci element. Jest dopełnieniem wcześniej omówionych rodzajów, czyli formacji ludzkiej i duchowej. Podstawowym
powodem, dla którego należy przeprowadzać tego rodzaju formację, jest samoświadomość chrześcijańska. Współcześnie wierzący
człowiek powinien znać swoje miejsce w świecie oraz rolę, jaką
ma do spełnienia, realizując swoje życiowe powołanie. Aby mogło
się to dokonać, potrzeba znajomości i wiedzy na temat kontekstu społeczno‑kulturowego, w jakim przyszło mu żyć. Dotyczy to
również środków społecznego przekazu, które we współczesnym
świecie odgrywają znaczącą rolę, wpływając na kształtowanie się
umysłów odbiorców, a co za tym idzie, ich funkcjonowania w teraźniejszości. Dopełnieniem całego procesu formacji chrześcijańskiej
jest jej wymiar apostolski. Jak sama nazwa wskazuje, jest to odniesienie do świata i spełnianie w nim konkretnej roli bycia autentycznym i czytelnym świadkiem wiary oraz życia chrześcijańskiego.

2.4. Formacja apostolska
Sobór Watykański II, wypowiadając się na temat apostolstwa,
stwierdził, że jest to „wszelka działalność Ciała Mistycznego, która zmierza do rozszerzania królestwa Chrystusowego na całej ziemi” (KKK 863). Jest to ogólne określenie, czym jest pojęcie apostolatu we współczesnym świecie, do którego powołani się wszyscy
chrześcijanie, zarówno duchowni, jak i świeccy 72.
72 Apostolstwo jest uczestnictwem w „zbawczym posłannictwie Chrystusa, dokonującym się przez udział w Jego kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie,
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Termin apostolstwo wywodzi się z terminologii greckiej i pochodzi od słów apostello – wysyłam oraz apostolos – wysłannik.
W greckiej tradycji przedchrześcijańskiej czasownik apostello oznaczał również wysłanie floty morskiej, a rzeczownik apostolos dowodzącego flotą admirała 73. W języku łacińskim termin ten brzmi
apostolatus. Wart podkreślenia jest fakt, że w Nowym Testamen
cie „apostolat” pojawia się czterokrotnie jako: służba apostołów
(Dz 1, 25), łaska udzielona św. Pawłowi jako dar Boży (Rz 1, 5),
uprawomocnione posługiwanie (1 Kor 9, 2) oraz czynność apostolska będąca wynikiem posłania przez Boga (Ga 2, 8) 74. Można
zatem stwierdzić, że termin ten ma odniesienie przede wszystkim do działalności apostolskiej, wynikającej z mandatu nadanego przez Jezusa Chrystusa 75. Dalsza nauka Nowego Testamentu
nadała chrześcijańskie znaczenie określeniu „apostolat” i pochodzącemu od niego słowu „apostoł” 76.
Na przestrzeni wieków apostolat odnoszony był przede wszystkim do działalności prowadzonej przez przedstawicieli hierarchii.
Taki stan rzeczy utrzymywał się do połowy XIX wieku. Od tego momentu, kiedy pojawiają się różnego rodzaju organizacje kościelne
prowadzące działalność charytatywną, również w odniesieniu do
nich stosuje się powyższy termin. Jeżeli natomiast chodzi o ludzi

73

74
75
76

w zjednoczeniu z Chrystusem przez wiarę i miłość, mającym na celu szerzenie królestwa Bożego”. E. Weron, Apostolstwo, w: Leksykon teologii pastoral
nej, dz. cyt., s. 61.
E. Weron, Laikat i apostolstwo, dz. cyt., s. 95; zob. F. Klostermann, Das christliche
Apostolat, Innsbruck 1962, s. 66; M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katoli
ków świeckich, dz. cyt., s. 306; R. Popowski, Wielki słownik grecko‑polski Nowego
Testamentu. Wydanie z lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko‑greckim oraz
indeksem form czasownikowych, Warszawa 1997, s. 67–68.
M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich…, s. 306.
Zob. F. Blachnicki, Teologiczne podstawy apostolstwa. Prolegomena do teologii
apostolstwa, AK 58 (1966) nr 346, s. 261–264.
A. Weron, Laikat i apostolstwo, dz. cyt., s. 95.
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świeckich i ich aktywność rozumianą jako apostolstwo, radykalna zmiana przyszła wraz z pojawieniem się Akcji Katolickiej i działalnością papieża Piusa XI 77. Pogłębiona refleksja na temat apostolstwa ludzi świeckich dokonała się wraz z nauczaniem Soboru
Watykańskiemu II.
Apostolstwo świeckich rozumiane jest jako uczestnictwo świeckich w zbawczym posłannictwie Jezusa Chrystusa, które realizuje się w Kościele i świecie. Zatem zadaniem katolików jest szukanie królestwa Bożego w świecie poprzez zajmowanie się sprawami
świeckimi według Bożej myśli, dalej uświęcanie go od wewnątrz
poprzez przykład własnego życia, jak również przenikanie wiarą,
nadzieją i miłością, tak aby ukazywać światu Chrystusa 78.
Dekret soborowy o apostolstwie świeckich Apostolicam actuosi
tatem przypomniał, że celem i misją Kościoła jest szerzenie królestwa Chrystusowego po całym świecie, ku chwale Boga Ojca, aby
wszystkich ludzi uczynić uczestnikami odkupienia i cały świat skierować do Chrystusa. Wszelka działalność eklezjalna, zmierzająca
do tego właśnie celu, jest nazywana apostolstwem. Jest ono realizowane na różny sposób, zgodnie z tym, do czego każdy z członków Kościoła został przeznaczony.
Ludzie świeccy, na mocy otrzymanego sakramentu chrztu
świętego, uczestniczą w potrójnej misji Chrystusa: kapłańskiej,
prorockiej i królewskiej. Dlatego sprawują oni apostolstwo, które
dokonuje się poprzez wykonywanie swojej pracy w duchu zasad
i wartości ewangelicznych (DA 2). Również Katechizm Kościoła
katolickiego przypomniał, że cały Kościół, w którego misji wszyscy na różne sposoby uczestniczą, jest apostolski (zob. KKK 863).
77 Zob. M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 306–
307; A. Weron, Laikat i apostolstwo, dz. cyt., s. 97–98; A. Młotek, Katolicka kon
cepcja apostolstwa, „Znak” 26 (1974) nr 2, s. 188–192.
78 W. Przygoda, Apostolstwo świeckich, w: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt.,
s. 70.

By nie zamienic_sklad.indd 105

18.01.2018 08:33:51

106



Rozdział II

Celem misji, jaką Kościół ma do spełnienia, jest doprowadzenie wszystkich ludzi do zbawczego odkupienia, dokonanego przez Jezusa Chrystusa. „Apostolstwo świeckich jest uczestnictwem w samej zbawczej misji Kościoła” (KK 33). Aby móc to
czynić, wierni świeccy nie potrzebują żadnego mandatu czy zlecenia od hierarchii kościelnej, ponieważ do takiego rodzaju apostolstwa powołani zostali wszyscy na mocy chrztu i bierzmowania
(zob. KK 33). Jest to zatem pierwsza i podstawowa forma apostolstwa świeckich 79.
Posłannictwo Kościoła polega nie tylko na przekazywaniu orędzia ewangelicznego współczesnemu światu, ale również na przemienianiu i doskonaleniu całego porządku doczesnego. Dlatego
wierni świeccy prowadzą działalność apostolską zarówno w porządku duchowym, jak i doczesnym (zob. DA 5) 80. Wszyscy wierzący są równocześnie obywatelami świata i wyznawcami wiary.
To właśnie ich mocne i głębokie zakorzenienie w obydwu tych
rzeczywistościach decyduje o rodzaju ich zaangażowania apostolskiego. Z jednej strony mają prawo do uczestniczenia w życiu
wspólnot kościelnych i umacniania swojej wiary, z drugiej strony, będąc obywatelami świata, powinni poczuwać się do obowiązku angażowania się w sprawy doczesne, przepajając je duchem
Ewangelii. Dlatego właśnie doczesność stanowi główną domenę
działalności katolików świeckich 81. Jest to tzw. apostolstwo własne (zob. KK 31; DA 7).
Inną formę apostolstwa wiernych świeckich stanowi apostolstwo pomocnicze. Polega ono na konkretnej, bardziej ścisłej współpracy kobiet i mężczyzn z hierarchią Kościoła. Aby mogło się to
79 Zob. A. Weron, Laikat i apostolstwo, dz. cyt., s. 98–99.
80 F. Macharski, Cele apostolskiej działalności katolików świeckich, AK 60 (1968)
nr 358, s. 289; F. Klostermann, Das christliche Apostolat, dz. cyt., s. 1133.
81 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 308;
B. Pylak, Powołanie człowieka do życia w świecie, AK 60 (1968) nr 358, s. 286.
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dokonywać, potrzeba mandatu ze strony hierarchii kościelnej 82.
Apostolstwo pomocnicze można podzielić na zwyczajne i nadzwyczajne 83. Aby wierni świeccy mogli skutecznie realizować swoje
powołanie apostolskie, muszą pamiętać o tym, że jest ono nie tylko obowiązkiem, ale równocześnie przywilejem 84.
By apostolstwo świeckie spełniało swoje zadanie, trzeba pamiętać o zachowaniu jego świeckiego charakteru, który jest niejako
przywilejem osób świeckich oraz ich duchowości (DA 29). W całym procesie formacji apostolskiej należy przede wszystkim mieć
na względzie fakt, by tak wychowywać ludzi świeckich, aby nic
nie tracili ze swojego chrześcijańskiego powołania, a równocześnie czuli się pełnoprawnymi obywatelami świata. Cały proces formacji apostolskiej zakłada bowiem pełną formację ogólnoludzką,
która jest dostosowana do wymagać i potrzeb życia każdego człowieka (DA 29). Człowiek świecki powinien być wychowywany do
prowadzenia życia pełnego wiary, w celu jeszcze lepszego wypełniania powołania życiowego, które otrzymał od Boga 85.
W celu realizacji procesu formacji apostolskiej należy uwzględnić odpowiednie warunki, w których może się ona dokonywać.
Przede wszystkim trzeba dbać o rozwijanie w każdym człowieku
odpowiednich wartości prawdziwie ludzkich, przede wszystkim
82 Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium mówi, że „ludzie świeccy mogą być
także powoływani w różny sposób do bardziej bezpośredniej współpracy z apostolatem hierarchii, na wzór owych mężczyzn i kobiet, co pomagali apostołowi Pawłowi w głoszeniu Ewangelii, trudząc się bardzo w Panu” (por. KK 33;
por. Flp 4, 3; Rz 16, 3nn); zob. W. Przygoda, Apostolstwo świeckich, dz. cyt.,
s. 72–73.
83 Zob. M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt.,
s. 309; A. Weron, Apostolstwo katolickie. Zarys teologii apostolstwa, Poznań
1987, s. 138–140.
84 Zob. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1997 roku Dzieło ewan
gelizacji łaską i obowiązkiem całego Kościoła, Rzym 18.05.1997.
85 R. Kamiński, Pastoralna formacja, w: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt.,
s. 597–598.
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braterskiego współżycia i współpracy, jak również umiejętności nawiązywania i prowadzenia dialogu (zob. DA 29). Natomiast pierwszym środowiskiem rozwoju powyższych wartości powinna być rodzina chrześcijańska, wspierana przez duszpasterzy i nauczycieli.
Zaangażowanie apostolskie ludzi świeckich odnosi się przede
wszystkim do świata. Jednakże nie chodzi tutaj zwłaszcza o zaangażowanie materialne, ale o podejście do ludzi w wymiarze indywidualnym i społecznym. Jeżeli mówi się o przemianie rzeczywistości ziemskiej przez osoby świeckie, to chodzi głównie o to, by
rozpoczynała się ona od uświadamiania samym sobie i innym, że
każdy człowiek ma godność, która jest nienaruszalna i jako taka
musi być respektowana (ChL 37) 86. Zatem ukazywanie godności
każdego człowieka oraz jego praw względem tego świata jawi się
jako zadanie apostolstwa świeckich.
Każdy człowiek spełnia się na swój własny sposób, wykorzystując do tego swoje talenty, charyzmaty i predyspozycje. Polem
apostolstwa świeckich jest kultura. To właśnie ona stanowi przestrzeń dla istnienia człowieka w jego wymiarze społecznym i indywidualnym, doczesnym i wiecznym. Konstytucja duszpasterska
o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II określa mianem kultury to wszystko, „za pomocą czego człowiek doskonali i rozwija różnorodne dary ducha, usiłuje dzięki poznaniu
i pracy podporządkować swojej władzy świat, zaś przez postęp obyczajów i różnych instytucji czyni bardziej ludzkim życie społeczne
zarówno w rodzinie, jak i w całej społeczności obywatelskiej, a na
przestrzeni dziejów wyraża, przekazuje i zachowuje w swoich dziełach wielkie doświadczenia duchowe i pragnienia po to, by służyły rozwojowi wielu, z nawet całego rodzaju ludzkiego” (KDK 53) 87.
86 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 311.
87 Zob. W. Śmigiel, Elementy teologii kultury: pojęcie i specyfika kultury chrześci
jańskiej, w: Kultura religijna związana z Bazyliką Ścięcia Św. Jana Chrzciciela
w Chojnicach, red. W. Śmigiel, Chojnice 2008, s. 22–34.
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Powyższa wypowiedź ojców soborowych przypomina, że każdy człowiek jest na swój własny sposób twórcą kultury oraz przyczynia się do jej rzeczywistego rozwoju w środowiskach, w których żyje i działa. Każdy człowiek niejako egzystuje w kulturze. To
właśnie ona jest pomostem pomiędzy doczesnością a ponadczasowością. Aby móc to zrozumieć, nie można zatrzymywać się na
jej poszczególnych elementach, ale trzeba postrzegać ją komplementarnie, tzn. widzieć zarówno człowieka, jak i jego wytwory 88.
Bazę dla kultury chrześcijańskiej stanowi antropologia chrześcijańska, która u swoich podstaw ma godność osoby ludzkiej.
Tworzenie rzeczywistości opartej na humanizmie chrześcijańskim
jest przeciwwagą dla współczesnego neopogaństwa i postmodernizmu 89. Kulturę bowiem można postrzegać zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie. Pierwsze podejście zakłada odniesienie
do Boga, drugie mówi o relacji do drugiego człowieka i do świata.
Można również patrzeć na kulturę od strony jej rozwoju, jest to
podejście statyczne i dynamiczne. Pierwsze jest zespołem wartości
wytwarzanych przez ludzi, a drugie stanowi proces wychowawczy,
który zmierza do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku ostatecznego przeznaczenia, przy równoczesnym uwzględnieniu dobra
ogólnoludzkiego (zob. KDK 53; DWCH 1) 90. Zwłaszcza dynamiczne ujęcie kultury zakłada różnorodność działań podejmowanych
przez ludzi świeckich na rzecz społeczeństw, dla dobra ogółu.
Współczesna kultura, obecna na swój własny sposób w środkach społecznego przekazu, nie tylko zdaje się wykazywać tendencję do izolacji wiary chrześcijańskiej w przestrzeni życia publicznego, ale wręcz niejednokrotnie występuje przeciwko wartościom
88 Zob. D. Lipiec, Katolicy świeccy podmiotem apostolstwa w dziedzinie kultury
w świetle nauczania Jana Pawła II, „Studia Diecezji Radomskiej” 3 (2000), s. 206.
89 Zob. M. Rusecki, Fenomen chrześcijaństwa. Wkład w kulturę, Lublin 2001,
s. 118–125.
90 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 319.
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ludzkim, które nie stanowią dla człowieka odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące sensu życia, ostatecznego celu i przeznaczenia. Ludzie świeccy, którzy zaangażowani są w działalność
środków społecznego przekazu, mają do spełnienia podwójne zadanie. Z jednej strony muszą wskazywać, oceniać krytycznie oraz
oczyszczać współczesną kulturę z tego wszystkiego, co uderza
w godność osoby ludzkiej, z drugiej przepajać ją duchem Ewangelii
oraz nauczania Kościoła, które stanowi jego oryginalne bogactwo.
Działalność apostolska „odnawia ustawicznie życie i kulturę upadłego człowieka oraz zwalcza i usuwa błędy i zło, płynące z ciągle
grożącego człowiekowi zwodzenia przez grzech” (KDK 58) 91.
Formacja apostolska do korzystania ze środków społecznego
przekazu jest przede wszystkim apostolatem społecznym katolików świeckich. Powinna przebiegać na dwóch płaszczyznach. Po
pierwsze jako formacja ludzi, a po drugie jako prowadzenie działalności apostolskiej przy wykorzystaniu mediów. W samej formacji ludzi można wyszczególnić dwie formy działalności: aktywne
zaangażowanie się katolików świeckich w tworzenie programów,
które będą wartościowe i inspirowane Ewangelią, oraz kształtowanie krytycznego odbioru przekazów medialnych, które każdego dnia docierają do człowieka 92.
W adhortacji apostolskiej Christifideles laici jest mowa o obowiązkach, jakie ciążą na katolikach świeckich w dziedzinie środków społecznego przekazu: „W posługiwaniu się środkami przekazu oraz ich odbiorze należy pilnie zatroszczyć się z jednej strony
o czynne wychowywanie do zmysłu krytycznego ożywionego umiłowaniem prawdy, z drugiej – o podejmowanie obrony wolności
i poszanowania godności osoby; należy również popierać autentyczną kulturę poszczególnych narodów, zdecydowanie i z odwagą
91 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 582–583.
92 M. Fiałkowski. Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 322.
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przeciwstawiając się wszelkim formom monopolizacji i manipulacji” (ChL 44) 93.
Formacja chrześcijańska ludzi świeckich, zaangażowanych
w działalność środków społecznego przekazu, inspirowana jest
nauczaniem Kościoła, który przypomina, że „na wszelkich drogach świata, a więc także na jego wielkich arteriach, jakimi są
prasa, radio, telewizja i teatr, musi być głoszone zbawcze słowo
Ewangelii” (ChL 44). Powyższa wypowiedź jest tym bardziej aktualna i zmusza do jeszcze większego zaangażowania się osób świec
kich, po pojawieniu się Internetu, który w obecnym czasie zdaje się całkowicie dominować kulturę 94. Współczesny język, który
jest komunikatywny, atrakcyjny, ale równocześnie obrazowy i audiowizualny, nawiązujący w swoim przekazie do naturalnego postrzegania świata, stał się dużym atutem środków społecznego
przekazu, zachęcającym do ich wykorzystywania w misji ewangelizacyjnej Kościoła 95.
W tym miejscu należy przypomnieć szczególną rolę i zadania, jakie spoczywają na dziennikarzach katolickich. To właśnie
oni, poprzez pracę w publicznych i prywatnych środkach społecznego przekazu, mają za zadanie dbać o przestrzeganie podstawowych praw, wartości ogólnoludzkich, jak i chrześcijańskich.
Przede wszystkim w formacji apostolskiej katolickich dziennikarzy chodzi o prawdziwy i rzetelny przekaz informacji. We współczesnych mediach, przy obecnym natłoku wydarzeń, jakie rozgrywają się na całym świecie, nietrudno o zafałszowany przekaz
oraz niesprawdzone wiadomości. W konsekwencji prowadzi to do
93 Zob. A. Baczyński, Telewizja w służbie ewangelizacji, Kraków 1998, s. 179–204;
A. Baczyński, Mass media, w: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt., s. 467–468.
94 Zob. Jan Paweł II, Misja Kościoła w erze komputerów, OR 11 (1990) nr 1, s. 1,3;
Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet;
Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie.
95 A. Baczyński, Rola świeckich w apostolacie medialnym, dz. cyt., s. 583.

By nie zamienic_sklad.indd 111

18.01.2018 08:33:51

112



Rozdział II

chaosu i dezinformacji u potencjalnych odbiorców. Dlatego dbanie
o przekaz oparty na prawdzie, wolny od wszelkiego rodzaju wypaczeń, musi stanowić pierwszą i podstawową troskę dziennikarzy 96.
Kolejnym zadaniem, jakie spoczywa na wszystkich pracownikach środków społecznego przekazu, jest dbałość o poszanowanie i godność osoby ludzkiej, w oparciu o wartości chrześcijańskie.
Współczesna kultura została zdominowana przez hedonizm, którego założeniem jest zaspokajanie podstawowych, niejednokrotnie najbardziej prymitywnych pragnień i potrzeb. W konsekwencji
prowadzi to do spłycenia podejścia do człowieka i jego godności,
pomijając tym samym dziedzinę duchową. Zatem zadaniem pracowników mediów, zwłaszcza katolickich, jest troska o ukazywanie integralnego obrazu człowieka, bez pomijania tego, co duchowe i nadprzyrodzone 97.
Wreszcie trzecim tematem, związanym z formacją apostolską
przy udziale katolików świeckich pracujących w środkach społecznego przekazu, jest promocja i wspieranie już istniejących bądź
też rozwijających się ośrodków medialnych działających pod patronatem Kościoła katolickiego czy należących do niego. Rozwój
mediów katolickich jest istotny, ponieważ są one w stanie zagwarantować odbiorcy przekaz wartości i zasad katolickich w oparciu
o nauczanie Ewangelii i Kościoła. We współczesnym świecie bardzo ważny jest głos mediów katolickich, które występują w obronie lub z promocją tych ideałów, które w innych środkach społecznego przekazu dawno już utraciły prawo do istnienia.
Język medialny, o którym zostało wyżej powiedziane, że jest
atrakcyjny, obrazowy i dociera do współczesnych odbiorców, staje się doskonałą okazją do prowadzenia formacji apostolskiej oraz
96 Zob. S. Pamuła, Środki społecznego przekazu w duszpasterstwie, w: Teologia pa
storalna fundamentalna, t. 1, s. 217–218.
97 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 322.
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szeroko pojętego apostolatu społecznego wiernych świeckich. Ko
ściół musi zatem korzystać z tego dla swojego własnego dobra, jak
również dla wypełniania podstawowego zadania, jakim jest głoszenie Ewangelii 98. Język obrazowy, wykorzystywany w środkach
społecznego przekazu, jest przecież równocześnie podstawowym
językiem występującym w ewangeliach, językiem, którym wielokrotnie posługiwał się nauczający Chrystus, kiedy odwoływał się
do wydarzeń i obrazów zaczerpniętych z codzienności 99.
Należy również nadmienić, że formacja apostolska, która jest
praktycznie działalnością ewangelizacyjną, może przybierać podwójną formę. Przede wszystkim może to być działalność bardziej bezpośrednia, polegająca na prowadzeniu przekazów medialnych o tematyce typowo religijnej (np. transmisje mszy świętych,
programy religijne, wydarzenia okolicznościowe, jak choćby pielgrzymki papieskie itp.). Taka forma jest obecna zwłaszcza w mediach katolickich 100.
Druga metoda, którą można nazwać pośrednią, dotyczy szeroko pojętej działalności dziennikarskiej na rzecz szerzenia sprawiedliwości i miłości społecznej, uwrażliwiania opinii publicznej
na potrzeby innych, wspierania i prezentowania różnych dzieł charytatywnych. Ta forma jest obecna nie tylko w mediach katolickich,
98 Zob. J. Ratzinger, Nowa ewangelizacja, OR 22 (2001) nr 6, s. 35–36; Jan Paweł II,
Środki przekazu cenną pomocą dla tych, którzy szukają Ojca, OR 20 (1999) nr 3,
s. 10; Jan Paweł II, Głosić Chrystusa – Drogę, Prawdę i Życie, OR 18 (1997) nr 3, s. 8.
99 Zob. Jan Paweł II, Czy Kościół potrzebuje sztuki?, OR 2 (1981) nr 2, s. 19.
100 Niejednokrotnie transmitowane przez media publiczne wydarzenia religijne,
jak choćby pielgrzymki papieskie Jana Pawła II do Polski, biły rekordy oglądalności. Od 20–30 proc. widzów obecnych przed telewizorami oglądało transmisje spotkań z papieżem, a średnia oglądalność wszystkich przekazów wynosiła
ok. 12 proc. Ich udział w całkowitym czasie antenowym 57 proc.. Wynika z tego
jasno, że był to nietypowy sukces telewizji publicznej. Zob. A. Baczyński, Rola
świeckich w apostolacie medialnym, dz. cyt., s. 594; A. Koprowski, Czym chcą być
nasze redakcje w mediach publicznych, w: 10 lat Redakcji programów Katolickich
Telewizji Polskiej S. A. i Polskiego Radia S. A., Warszawa 2000, s. 15.
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ale również w publicznych i prywatnych środkach społecznego
przekazu 101. Jeżeli taka działalność ewangelizacyjna będzie równocześnie potwierdzona przykładem osobistej wiary, formacja apostolska stanie się jeszcze bardziej efektywna 102.
Formacja apostolska zakłada uwrażliwianie odbiorców na krytyczne korzystanie ze środków społecznego przekazu. Nie dotyczy
to uwrażliwiania wyłącznie osób wierzących. Przesłanie Kościo
ła skierowane jest do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mając na względzie dobro własne i innych, zechcą z niego skorzystać. Formacja, która dotyczy wszystkich ludzi, musi przebiegać na
wszystkich etapach rozwoju człowieka. Wychodząc ze środowiska
rodzinnego, poprzez wspólnoty parafialne, szkoły i uczelnie wyższe aż do samych struktur środków społecznego przekazu, które
również potrzebują właściwej formacji w duchu chrześcijańskim.
Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że „środki społecznego przekazu (w szczególności mass media) mogą doprowadzić do pewnej bierności u odbiorców, czyniąc z nich konsumentów niezbyt czujnych na to, co słyszą i widzą. Odbiorcy powinni
narzucić sobie umiar i dyscyplinę w stosunku do mass mediów.
Powinni kształtować w sobie światłe i prawe sumienie, by łatwiej
opierać się niegodziwym wpływom” (KKK 2496).
Z powyższej wypowiedzi można wywnioskować, że wszyscy
ludzie zobowiązani są do kształtowania w sobie dojrzałych postaw, do krytycznego odbioru treści prezentowanych i przekazywanych przez środki społecznego przekazu. Formacja apostolska
zmierzać winna do tego właśnie celu. Z jednej strony musi dbać
o wyposażanie odbiorców w niezbędną wiedzę dotyczącą sposobu
101 Akcja „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” stała się dziełem na skalę krajową,
odkąd została wsparta przez media publiczne i zaczęła być w nich promowana. Zob. A. Baczyński, Rola świeckich w apostolacie medialnym, dz. cyt., s. 594.
102 Zob. A. Lepa, Ewangelizacja przez środki społecznego przekazu, OR 20 (1999)
nr 12, s. 60–61.
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działania mediów. Z drugiej natomiast powinna przyczyniać się
do kształtowania odpowiednich zachowań, które będą charakteryzowały się dojrzałością, krytycznym stosunkiem do środków
społecznego przekazu, umiejętnością selekcji programów i treści
medialnych, jak również twórczą aktywnością 103.
Formacja apostolska zmierza równocześnie do tego, by popierać angażowanie się ludzi świeckich, zwłaszcza wierzących, w tworzenie kultury i jej promocję. Kościół może wnieść w rzeczywistość
mediów wiele bezcennych wartości. Przede wszystkim może podzielić się tym, co sam wypracował przez wieki istnienia, a mianowicie kulturą pamięci. Może ona uchronić kulturę mediów, która w większości przypadków oparta jest na przekazie informacji
i przemijalności wydarzeń, od skłonności do zapominania, od
ucieczki przed prawdą i odpowiedzialnością 104.
Obowiązkiem Kościoła jest troska o każdego człowieka. Dla
tego ma on szczególne prawo do prowadzenia szeroko rozumianej formacji chrześcijańskiej. Ponieważ środki społecznego przekazu są obecnie bardzo ważną dziedziną życia każdego człowieka,
stanowiąc mocne źródło oddziaływania, również one muszą zostać objęte troską Kościoła.

103 Por. A. Lepa, Mediów pedagogika, w: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt., s. 471;
M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 323.
104 A. Baczyński, Rola świeckich w apostolacie medialnym, dz. cyt., s. 594; zob. Jan
Paweł II, Środki przekazu cenną pomocą dla tych, którzy szukają Ojca, dz. cyt.,
s. 10; W. Przygoda, Realizacja apostolatu społecznego świeckich w dzisiejszej Polsce,
„Roczniki Pastoralno‑Katechetyczne” 1 (2009), s. 29–30.
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ROZDZIAŁ

III

Środowiska formacji do korzystania
ze środków społecznego przekazu

Na życie i rozwój człowieka ma wpływ wiele czynników. Jednym
z nich jest środowisko. Pierwszym i podstawowym środowiskiem
jest rodzina, w której człowiek przychodzi na świat, dojrzewa, z której czerpie pierwsze wzorce postępowania i którą sam tworzy w dorosłym życiu. Rodzina nie jest pozostawiona sama sobie w procesie
wychowywania. Funkcję pomocniczą wobec niej spełniają różnego
rodzaju organizacje rządowe, pozarządowe i kościelne.
Formacja do korzystania ze środków społecznego przekazu dokonuje się także na płaszczyźnie życia parafialnego i diecezjalnego.
Kapłani, osoby życia konsekrowanego i liderzy wspólnot parafialnych służą pomocą w prawidłowym rozwoju katolików. Sami jednak potrzebują formacji, aby mogli z czasem właściwie formować
innych. Chodzi tutaj głównie o seminaria duchowne i tzw. formację stałą kapłanów. Trzecim ważnym środowiskiem formacji człowieka są szkoły, w których nie tylko rozwija się intelekt, ale również uczy się odpowiedzialności za życie.
Czwartym obszarem, w którym powinna dokonywać się formacja chrześcijańska, są twórcy i pracownicy środków społecznego
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przekazu. Pośród nich szczególną rolę mają do spełnienia media
katolickie i ich twórcy, którzy swoją pracę powinni traktować jako
powołanie do wprowadzania chrześcijańskich wartości w rzeczywistość środków społecznego przekazu.

3.1. Rodzina podstawowym środowiskiem formacji
do korzystania ze środków społecznego przekazu
Człowiek ze swej natury jest istotą społeczną. Fakt bytowania wraz
z innymi w danym środowisku sprawia, że osoba staje się częścią
danego społeczeństwa. W sposób bardziej lub mniej świadomy
przejmuje różnego rodzaju zachowania i wzorce, charakteryzujące dane środowisko. Można wyróżnić środowisko pracy, towarzyskie oraz rodzinne. Każde z nich ma charakter wychowawczy,
na który składa się wiele czynników oddziałujących na człowieka. Stałe przebywanie w danym środowisku powoduje, że wszystkie elementy wpływają na człowieka w sposób regularny i przez
dłuższy czas 1. Wyniki wpływu otoczenia na formowanego człowieka zależą także od przemyślanych i planowo wykorzystanych
możliwości, jak również od postawy osoby poddanej procesowi
wychowania 2.
Szczególne znaczenie ma środowisko społeczne, składające się
z zespołu czynników rzeczowych i osobowych, które tworzą się
w efekcie współdziałania ludzi i wpływają na ich poczucie tożsamości 3. Adhortacja apostolska Christifideles laici, wskazując środowiska kształtujące katolików świeckich, wymienia różne oso1 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 181.
2 A. Lepa, Parafia wielkomiejska jako środowisko wychowawcze, w: Dziś i jutro pa
rafii, red. A. Lepa, Łódź 1991, s. 10–11.
3 H. Wrońska, Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Studium pastoralno
‑katechetyczne, Lublin 2007, s. 104.
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by i wspólnoty będące współpracownikami Boga‑Wychowawcy.
Spoczywa na nich wielka i doniosła odpowiedzialność systematycznej i spójnej formacji poszczególnego człowieka (ChL 61). Nad
rzędna rola wychowawcza spoczywa na Kościele, który ze swej natury musi troszczyć się o wszystkie swoje dzieci. Wraz z papieżem
formatorami powinni być biskupi i prezbiterzy, których pasterskiej trosce powierzona jest wspólnota Kościoła.
Jednak to rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowującym człowieka, a wszystkie inne mają charakter pomocniczy.
Rodzina, będąca Kościołem domowym, jako podstawowa komórka
społeczna i kościelna staje się pierwszą szkołą życia i wiary chrześcijańskiej 4. Swoją specyficzną misję wychowawczą w rodzinie buduje się na fundamencie sakramentu małżeństwa.
Z Pisma Świętego wynika, że człowiek został stworzony na
„obraz i podobieństwo Boga” (Rdz 1, 26). To podobieństwo do Boga
Stwórcy nie jest tylko jednostkowe – ludzie złączeni ze sobą we
wspólnocie upodabniają się do Boga poprzez wzajemne odczuwanie i kierowanie się ku sobie. Bóg dał człowiekowi udział nie tylko
w swojej miłości, ale również w swoim dziele stwarzania, dlatego
że kobieta i mężczyzna we wspólnocie małżeńskiej ukierunkowani
zostali na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo jest
więc wspólnotą wiary, życia i miłości (KDK 48).
4 „Także rodzina chrześcijańska, będąc Kościołem domowym, jest naturalną
i podstawową szkołą wiary. Ojciec i matka otrzymują w sakramencie małżeństwa łaskę i zadanie chrześcijańskiego wychowania dzieci, wobec których
świadczą i którym przekazują wartości tak ludzkie, jak religijne. Dzieci już wraz
z pierwszymi słowami uczą się chwalić Boga, którego bliskość odczuwają jako
bliskość kochającego i opiekuńczego Ojca, a wraz z pierwszymi gestami miłości
uczą się także otwarcia wobec innych i odkrywają w darze z siebie sens ludzkiego życia. W codziennym życiu rodziny prawdziwie chrześcijańskiej dzieci
zdobywają pierwsze doświadczenie Kościoła, które następnie potwierdza się
i pogłębia wraz z ich stopniowym, aktywnym i odpowiedzialnym włączaniem
się w życie szerszej wspólnoty kościelnej i społeczności świeckiej” (ChL 62).
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Miłość małżonków jest możliwa dzięki miłości, jaka istnieje
wewnątrz samego Boga, w miłości Trójcy Świętej (KKK 2205). Jest
to swoiste misterium miłości Trójjedynego Boga wewnątrz samego siebie. Miłość, którą Bóg zechciał podzielić się z człowiekiem,
przejawia się m.in. w darze prokreacji. To właśnie z miłości dwojga osób może przyjść na świat nowe życie. Dlatego też w miłości
Trójcy Osób trzeba upatrywać doskonałego wzoru miłości, jaka
powinna być obecna w małżeństwie i rodzinie 5.
Dziecko, które rodzi się w rodzinie jako naturalnym środowisku wychowania, nie jest własnością swoich rodziców. Zostało im
powierzone jako dar od Boga, za który przed Nim odpowiadają.
W tym zawierają się wielkość i powaga misji rodzicielskiej, której
nieodłącznymi elementami są poświęcenie i trud 6.
Poprzez sakrament małżeństwa rodzice otrzymują od Boga
szczególną misję względem swoich dzieci. Rodzice mają być pierwszymi nauczycielami i wychowawcami, świadomi, że odpowiadają
przed Bogiem, który poprzez ich działanie sam wychowuje człowieka (KKK 1653). Od Boga również otrzymują stosowne dary,
będące pomocą do takiego budowania rodziny, aby rzeczywiście
stawała się ona miejscem przekazywania wiary, wartości i moralności chrześcijańskiej, jak również kształtowania właściwych postaw społecznych. Proces wychowywania jest niejako dalszym rodzeniem (por. KDK 61).
Prawo rodziców do wychowania jest równocześnie ich obowiązkiem. Pierwszeństwo w procesie wychowywania nie jest
5 W. Skrzydlewski, Rodzina w zamyśle Bożym, w: Komisja Episkopatu Polski Dusz
pasterstwa Ogólnego. Program duszpasterski na rok 1993/1994. Ewangelizacja
wspólnoty małżeńskiej i rodziny, red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1993,
s. 51–54.
6 S. Grabska, T. Sikorski, Rodzina, w: Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier,
Katowice 1998, s. 506; A. Rynio, Wartość dziecka w nauczaniu Jana Pawła II,
w: W służbie dziecku, t. 1 Stulecie dziecka – blaski i cienie, red. J. Wilk, Lublin
2003, s. 138–141.

By nie zamienic_sklad.indd 120

18.01.2018 08:33:51

Środowiska formacji do korzystania ze środków społecznego przekazu

121

pierwszeństwem natury chronologicznej, ale oznacza ono pierwsze i podstawowe prawo ojca i matki, którego nikt inny nie może
odebrać ani zawłaszczyć. W stosunku do innych instytucji to właśnie rodzina ma pierwszeństwo. Wychowanie bowiem jest zadaniem nadrzędnym, względem którego wszystkie inne mają mniejsze znaczenie 7.
Jak rodzice mają prawo i pierwszeństwo do wychowywania
swoich dzieci, tak dzieci mają również prawo domagania się od
swoich rodziców właściwego wychowania. Wynika ono z faktu
prawa do godności każdego człowieka, jak i prawa do życia, ponieważ aby otrzymać wychowanie, potrzeba do tego odpowiednich
warunków natury wychowawczej 8. Kościół podkreśla, że wychowanie jest powinnością obojga rodziców, którzy wspólnie muszą
dzielić trudy, w pełni angażując się w ten proces (zob. KDK 52;
FC 25; LdR 16; KKK 2206). Świadomość rodziców, że uczestniczą
w posłannictwie samego Boga, ma pomagać w procesie budowania Kościoła w rodzinie i poprzez rodzinę (FC 38).
Od właściwego funkcjonowania rodziny zależy również dynamizm Kościoła i rozwój świata. Tym bardziej należy otoczyć rodzinę szczególną troską, ponieważ wiele czynników może zniszczyć
tę podstawową komórkę społeczną i eklezjalną. Główne zagrożenia to głębokie przemiany społeczne, polityczne i kulturowe, poglądy pomniejszające rolę rodziny w społeczeństwie, szczególnie
w jej funkcji wychowawczej (por. FC 1, 3).
Rodzina w sposób naturalny jest wspólnotą trwałej i nierozerwalnej miłości małżeńskiej, otwarta jest na przyjęcie dzieci
7 M. Bula, Rodzina środowiskiem pełnego rozwoju człowieka, w: Wychowanie
w rodzinie, red. F. Adamski, Kraków 1991, s. 75; M. Słowik, Rodzina wspólno
tą religijno‑moralną. Wpływ sakramentów na kształtowanie wspólnoty rodzinnej
w nauczaniu Jana Pawła II, Niepokalanów 1997, s. 60.
8 J. Majka, Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, w: Wy
chowanie w rodzinie, dz. cyt., s. 44–45.
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i ich wychowywanie, spełniając przy tym ważną rolę formacyjną w dziedzinie społeczno‑kulturowej. To na niej mają budować
wszystkie inne wspólnoty 9, bowiem przyszłość świata i Kościoła
zależy od rodziny (FC 75). Proces przekazywania, odnowy wartości moralnych i życia emocjonalnego musi dokonywać się w rodzinie, która jest miejscem rozwiązywania problemów i trudności świata 10.
W każdej rodzinie to właśnie dzieci są dla rodziców, będących ich wychowawcami, przedmiotem pierwszej i najważniejszej troski. Wartości, jakie młode pokolenie otrzymuje w środowisku rodzinnym, obserwując i naśladując swoich rodziców, będą
owocowały w późniejszym życiu. Jeżeli w znacznej mierze przekazywane będą wzorce negatywne czy powierzchowne, należy spodziewać się, że dzieci będą miały więcej trudności w życiu dorosłym, co może prowadzić nawet do działań destrukcyjnych. Tym
bardziej w trosce o dobro młodych pokoleń rodzice powinni dokładać wszelkich starań, aby ich dzieci otrzymywały w domu staranne wychowanie w duchu zasad chrześcijańskich, w poszanowaniu praw i godności każdego człowieka 11.
W całym procesie wychowania chrześcijańskiego zasadniczym
elementem jest miłość. Jest ona siłą, która pomaga nie tylko w zjednoczeniu małżonków, ale równocześnie stanowi pomoc w trudzie
wychowawczym 12. Rodzina, budowana na małżeństwie, staje się
prawdziwą szkołą miłości, w której młody człowiek przygotowuje
się do realizacji zadań życiowych, z uwzględnieniem przede wszyst9 Jan Paweł II, Nierozerwalne małżeństwo fundamentem zdrowej i odpowiedzialnej
rodziny, OR 18 (1997) nr 12, s. 19.
10 Jan Paweł II, List do głów państw Rodzina należy do dziedzictwa ludzkości,
OR 15 (1994) nr 8, s. 4–5.
11 Por. M. Kluz, Katolickie podstawy formacji moralnej człowieka w świetle polskich
posoborowych publikacji teologicznych, Kraków 2012, s. 267–271.
12 K. Majdański, Wspólnota życia i miłości. Zamysł Boży o małżeństwie i rodzinie,
Łomianki 2001, s. 205–209.
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kim tych wynikających z zasad współżycia społecznego, a podbudowanych przykazaniem miłości bliźniego 13.
Rodzina jest również podstawową komórką społeczeństwa
(KKK 2207). Będąc instytucją boską, leży u podstaw życia ludzi,
stając się pierwowzorem dla każdego porządku społecznego 14.
W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes rodzina nazwana została „szkołą pełniejszego człowieczeństwa” (KDK 52). Powyższe słowa wskazują jednoznacznie na ważną rolę rodziny względem społeczeństwa.
Państwo zatem ma obowiązek ciągle troszczyć się o rodzinę, aby
mogła wzrastać, dojrzewać do samowystarczalności i podejmowania inicjatyw społecznych; pomagać i wspierać, aby mogła pełnić swoje powołanie 15.
Powyższy obowiązek troski państwa o życie rodzinne wynika m.in. z faktu, że to właśnie w rodzinie rozwijane są cnoty życia społecznego. W rodzinie bowiem człowiek uczy się współpracy, odpowiedzialności za siebie i innych, poznaje zasady kierujące
całym życiem społecznym, uczy się różnego rodzaju form wyrzeczenia i ofiarności na rzecz innych. Rodzina jest zatem pomostem
łączącym człowieka z otoczeniem 16.
We wspólnocie rodzinnej dziecko dojrzewa do późniejszego
podejmowania zadań względem państwa. Uczy się pracowitości,
odpowiedzialności oraz współpracy, w duchu służby dla drugiego człowieka 17.
13 G. Malcher, Znaczenie rodziny w rozwoju uczuć dzieci i młodzieży, w: Wychowanie
w rodzinie, dz. cyt., s. 217–218.
14 Benedykt XVI, Orędzie na XLI Światowy Dzień Pokoju Rodzina wspólnotą po
koju (01 I 2008), OR 29 (2008) nr 1, s. 25.
15 M. Toso, Rodzina i struktury lokalne, „Społeczeństwo” 10 (2001) nr 2, s. 267.
16 F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1984,
s. 55–56.
17 Jan Paweł II, Przemówienie W rodzinie człowiek wzrasta, przez rodzinę wchodzi
do społeczeństwa (13.02.1982), OR 3 (1982) nr 2, s. 4.
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Dzięki wartościom, jakie zdobywa się we własnym domu, możliwe jest przekazywanie całego dziedzictwa kulturowego, świadczącego o tożsamości narodowej i religijnej. Jeżeli w rodzinie rozmawia się na tematy patriotyczne, uczy się miłości do ojczyzny,
wzmacnia się w dziecku postawy odpowiedzialności za kraj. Życie
według zasad wiary katolickiej uzmysławia dziecku, że należy ono
również do większej rodziny, jaką jest Kościół.
Pośród wielu wyzwań, przed jakimi stają rodzice, znajduje się
również wychowanie do właściwego korzystania ze środków komunikacji społecznej. Już papież Paweł VI w 1969 roku stwierdził,
że środki społecznego przekazu tak mocno weszły w życie współczesnych rodzin, że stały się czynnikiem wyznaczającym ramy
codziennego funkcjonowania; potrafią zmieniać rozkład dnia,
zwyczaje, stają się głównym przedmiotem rozmów, jak również
kształtują bardzo mocno psychikę człowieka 18. Dlatego tak ważną sprawą jest uczenie człowieka krytycznego korzystania z tych
środków. Dokonuje się to przez formację sumienia, które będzie
zdolne do obiektywnych sądów, jak również przyjmowania lub
odrzucania propozycji, jakie niosą media 19.
W papieskim orędziu na XXXVIII Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu znalazło się stwierdzenie, że „dzięki bezprecedensowej ekspansji rynków medialnych w ostatnich dziesięcioleciach 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.
18 Paweł VI, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Komu
nikacja społeczna a rodzina, dz. cyt., s. 21–22.
19 Paweł VI, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Komuni
kacja społeczna a rodzina, dz. cyt., s. 22.
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Jednakże te same media potrafią też wyrządzić poważną szkodę
rodzinom, prezentują niewłaściwą, a nawet wypaczoną wizję życia, rodziny, religii i moralności” 20.
Niejednokrotnie to właśnie media przyjmują rolę wychowawczą względem młodego pokolenia. To, co jeszcze do niedawna
było domeną rodziny – przekazywanie podstawowych zasad życia
i wartości – w dobie środków społecznego przekazu stało się domeną mediów. Proces ten obserwuje się już od wielu lat, a obecnie stopniowo przybiera na sile 21.
Nie można zatem pozostawić środkom społecznego przekazu całkowitej odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci i młodzieży. Rodzice nie mogą kierować się fałszywie pojętą
wolnością, rozumianą jako pozostawienie młodemu człowiekowi
swobody korzystania z mediów. Będąc obojętnymi na przejmowanie przez środki społecznego przekazu zadań wychowawczych,
przyczyniają się do tego, że media wchodzą w życie dzieci i młodzieży bez koniecznego pośrednictwa orientacyjnego ze strony dorosłych. Takiego pośrednictwa, które pomogłoby w eliminowaniu

20 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Media
w rodzinie: ryzyko i bogactwo (24 I 2004), OR 25 (2004) nr 4, s. 13. Zob. Fran
ciszek, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Przekaz
ukazujący rodzinę jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej mi
łości (24 I 2015), www.paulus.org.pl/218,49-dzien‑srodkow‑spolecznego
‑przekazu-2015 (12.05.2017).
21 „[…] prasa, radio, kino, telewizja dążą do przejęcia, a nawet zastąpienia tego,
co kontakty rodzinne, szkolne, parafialne, nauczanie nauczycieli i wychowawców – jednym słowem wszystkie tradycyjne źródła kultury – przekazywały od najdawniejszych pokoleń swym spadkobiercom. Dziś nowe źródła wiedzy i kultury tryskają z ogromną mocą oddziaływania na wrażliwość i umysły,
wraz z całym szeregiem wydźwięków wyobrażeniowych i ideologicznych wywołanych przez obrazy dźwiękowe i wizualne”. Paweł VI, Orędzie Papieskie
na IV Światowy Dzień Komunikacji Społecznej Komunikacja społeczna i mło
dzież (6 IV 1970), w: Orędzia papieskie…, dz. cyt., s. 27.
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elementów negatywnych i dopełniało całościowego obrazu wychowania 22.
Świat mediów nie jest obcy dzieciom i młodzieży. W tej dziedzinie to właśnie ludzie młodzi są niejednokrotnie ekspertami
dla swoich rodziców. Viviane Reding, komisarz Unii Europejskiej
do spraw społeczeństwa informacyjnego i mediów stwierdziła, że
„obecnie dzieci wkraczają w świat technologii internetowych i komórkowych bardzo wcześnie i często stają się młodymi ekspertami nowoczesnych technologii, swobodnie surfującymi w sieci.
Ponieważ technologie te pomagają im w nauce i stanowią znakomity sposób poznawania innych, często korzystają z nich łatwiej
i swobodniej niż rodzice. Musimy mieć pewność, że dzieci korzystające z usług internetowych i komórkowych potrafią rozpoznać
czyhające na nich zagrożenia i radzić sobie z nimi” 23.
Punktem, od którego należy wyjść w rozważaniach na temat
właściwego korzystania ze środków społecznego przekazu w rodzinie, jest kwestia komunikacji interpersonalnej oraz zaufania do
siebie wszystkich członków rodziny. Przede wszystkim to sami rodzice powinni przejawiać dojrzałe postawy w zakresie korzystania
ze środków społecznego przekazu.
Medium sugestywnie oddziałującym na człowieka i życie rodzinne jest bez wątpienia telewizja. Obecnie telewizor nie jest już
wyznacznikiem luksusu czy zamożności. W każdym domu znajduje się często więcej niż jeden odbiornik telewizyjny. Sprzyja to
możliwości oglądania programów przez wszystkich domowników
i ich wyboru w sposób dogodny dla każdego. Telewizja może wzbogacać życie rodzinne, jak i mu zagrażać. Dlatego rodzice nie tylko
22 Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu Rola
komunikacji społecznej wobec zadań rodziny (1 V 1980), w: Orędzia papieskie…,
dz. cyt., s. 93.
23 Cyt. za: J. Jęczeń, Rodzina europejska w sieci, w: J. Jęczeń, Człowiek i rodzina
w przestrzeni medialnej, Sandomierz 2011, s. 117.
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muszą sami właściwie i mądrze korzystać z telewizji, ale również
kształtować właściwe postawy i zdrowe nawyki u swoich dzieci,
by umiały dokonywać wyborów 24.
Jeżeli rodzice zamierzają wychowywać swoje dziecko do przyjęcia dojrzałej postawy względem mediów, w pierwszej kolejności powinni zadbać o własną edukację medialną. Z jednej strony
bowiem są przekonani o swoim obowiązku wychowywania dzieci
oraz uczenia ich mądrego korzystania ze środków przekazu, z drugiej jednak przyznają się do tego, że mają niewystarczające kompetencje, aby to czynić. Dotyczy to zwłaszcza internetu, względem
którego rodzice czują się niewystarczająco przeszkoleni oraz poinformowani, gdzie mogą szukać pomocy, aby chronić swoje dzieci
przed zagrożeniami płynącymi ze świata wirtualnego 25.
Obok troski o edukację medialną drugim ważnym czynnikiem
jest przykład życia dorosłych. Jeżeli rodzice pouczają swoje dziecko,
jak powinno zachowywać się w danej sytuacji, a sami nie spełniają stawianych wymagań, młody człowiek nie będzie czuł się zobligowany do postępowania według norm przekazywanych przez
osoby dorosłe. Brak zainteresowania sprawami dziecka, spędzanie wielu godzin przed telewizorem czy na korzystaniu z internetu stanowią poważne zaniedbanie, a wręcz są karygodne z punktu widzenia wychowawczego 26.
Nie można mówić o kształtowaniu właściwych postaw u młodego człowieka bez wskazania na rozmowę jako kolejny ze sposobów formacji. Czas spędzony na dialogu z własnym dzieckiem nie
jest nigdy czasem straconym. Tylko poprzez rozmowę rodzic jest
24 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Tele
wizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów (24 I 1994), w: Orędzia
papieskie…, dz. cyt., s. 192–199.
25 J. Jęczeń, Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej, dz. cyt., s. 163–165.
26 Por. K. Bałch, Potrzeba formacji odbiorców środków masowego przekazu, „Studia
Diecezji Radomskiej” 6 (2004), s. 265–274.
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w stanie dowiedzieć się, jakimi problemami żyje jego dziecko, jak
dojrzewają jego poglądy na życie, jak również czego oczekuje ono
od swoich rodziców. Dotyczy to oczywiście również właściwego
podejścia do świata mediów. Poprzez rozmowę można przybliżyć
dziecku zarówno dobre, jak i złe strony współczesnych środków
społecznego przekazu. Ważne miejsce w formacji rodzinnej zajmuje wspólna dyskusja po objaśnieniu programu telewizyjnego
lub seansu kinowego. Spotkanie rodzinne jest szansą na mądre,
krytyczne i rozwijające przedyskutowanie ważnych kwestii, poruszanych w przekazie medialnym.
Wydaje się, że spośród wszystkich środków medialnych najwięcej uwagi należy poświęcić internetowi, który zdominował dzisiejszy świat. Można wręcz powiedzieć o istnieniu „pokolenia internetu”, którego postawy, światopogląd i styl życia kształtują się
dzięki tej właśnie przestrzeni medialnej 27. Dobrą okazją do rozmowy na temat internetu może być choćby wspólne surfowanie
po sieci i pokazywanie dziecku takich stron, które będą dostosowane do jego wieku oraz będą niosły ze sobą ładunek pozytywny
i twórczy 28. Uczenie dzieci odpowiedniego korzystania z internetu z jednej strony przyczynia się do kształtowania postaw moralnych, z drugiej strony może przyczyniać się do budowania jeszcze silniejszych więzi rodzinnych 29. Jeżeli uda się zainteresować
dziecko takimi treściami internetowymi, które są odpowiednie
dla jego wieku, istnieje szansa, że dziecko będzie się mniej interesować stronami dla niego nieodpowiednimi 30.
27 Zob. J. Jęczeń, Nowe technologie – nowa komunikacja w rodzinie, „Roczniki Nauk
o Rodzinie” t. 1 (56) 2009, s. 121–137.
28 Dla rodziców pomocą może być strona internetowa www.sieciaki.pl, na której znajdują się propozycje odpowiednich stron dla dzieci.
29 Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Dzieci i środki przekazu jako problem wychowawczy, dz. cyt., s. 5–7.
30 Por. M. Dziewiecki, Telewizja, komputery i Internet a wychowanie, „Katecheta”
45 (2001) nr 11, s. 71; J. Nagórny, Dziecko wśród mediów. Wychowanie w rodzinie
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Z właściwym korzystaniem z internetu wiąże się konieczność
rozmowy na temat bezpieczeństwa w sieci. Istnieją bowiem sytuacje, w których dziecko, nawet w sposób nieświadomy, może dostarczać innemu użytkownikowi internetu wiadomości poufnych,
choćby takich, jak: wiek, adres zamieszkania, numer telefonu czy
nawet numery kart kredytowych swoich rodziców. Podawanie
takich informacji może narazić dziecko i rodzinę na niebezpieczeństwo. Zdarza się, że dzieci w obawie przed karą boją się przyznać rodzicom, że nawiązały kontakt z osobą nieznajomą w sieci
czy podały jakieś informacje. Aby takich sytuacji uniknąć, dziecko
musi wiedzieć, że ma w swoich rodzicach źródło oparcia i może
obdarzyć ich zaufaniem. Natomiast dorośli, chcąc wiedzieć, w jaki
sposób młody człowiek korzysta ze środków społecznego przekazu, powinni umieć słuchać. Dziecko, opowiadając o różnych sprawach, niejednokrotnie przekazuje cenne informacje odnośnie do
tego, co wnoszą w jego życie środki komunikacji społecznej, w tym
świat cyberprzestrzeni.
Zanim młody człowiek sam wykształci w sobie zdolność wyboru i właściwej oceny treści podawanych przed media, to właśnie
rodzice muszą wskazywać na pozytywne wartości moralne, wypracowując w dzieciach wrażliwość, umiejętność samodzielnego
myślenia czy zdolność do krytycznej oceny 31. Wraz z rozwojem
tych cech kształtować się będzie sumienie.
Ponieważ świat środków społecznego przekazu jest bardzo sugestywny, niejednokrotnie doskonale odwzorowuje czy wręcz naśladuje rzeczywistość. Istotne jest zatem wyjaśnienie dzieciom różnic pomiędzy światem realnym a wirtualnym, wraz z ukazaniem,

do korzystania ze środków społecznego przekazu, Częstochowa 2004, s. 26;
E. Gołąbek, Bezbronne dzieci Internetu, „Katecheta” 50 (2006) nr 2, s. 73.
31 Por. J. Nagórny, Dziecko wśród mediów…, dz. cyt., s. 24.
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że w wielu przypadkach istnieje rozbieżność pomiędzy tym, co pokazują media, a tym, co dzieje się w rzeczywistości.
Na podejście młodego człowieka do świata mediów wpływa
również czas, jaki spędza przed ekranem lub monitorem. Poświę
canie kilku godzin dziennie na oglądanie telewizji czy surfowanie w sieci z pewnością nie pomaga w rozwijaniu krytycznego
podejścia do tych środków techniki. Im dłuższy czas poświęcany tym zajęciom, tym większa trudność z obiektywnością i wolnością. Nielimitowany czas korzystania z telewizji czy internetu
może prowadzić do nadpobudliwości, wypaczenia osobowości
młodego człowieka, a w konsekwencji do uzależnienia 32. Dobrze
jest zatem ustalić, ile czasu dziecko może spędzać przed telewizorem lub monitorem, jak również w przypadku dzieci młodszych
wyznaczyć konkretne pory (np. po przyjściu ze szkoły jako krótka forma rekreacji).
Z kształtowaniem właściwych postaw przy korzystaniu ze środków społecznego przekazu wiąże się niekiedy konieczność zastosowania tzw. blokad rodzicielskich w internecie lub telewizorze.
Takie działanie ze strony rodziców nie powinno wynikać z braku
zaufania względem swoich dzieci, ale powinno stanowić mądrą
kontrolę tego, co oglądają one w telewizji czy jakie strony odwiedzają w internecie. Zastosowanie blokady rodzicielskiej musi być
poprzedzone wyjaśnieniem takich działań.
Krytyczne korzystanie z mediów w rodzinie może być połączone ze świadomym rezygnowaniem z nich i traktowane jako
forma wyrzeczenia z ważnych powodów i szlachetnych pobudek.
Takimi sytuacjami mogą być np. choroba czy śmierć kogoś bliskiego, jak również wydarzenia o charakterze religijnym (piątek jako

32 Por. P. T. Nowakowski, Rodzina w społeczeństwie informacyjnym. Integracja czy
dezintegracja?, „Ethos” 18 (2005) nr 1–2, s. 378–392.
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dzień pokutny czy okres Wielkiego Postu). Taka forma wyrzeczenia przyczynia się nie tylko do zdobywania kontroli w zakresie korzystania z mediów, ale wpływa pozytywnie na kształtowanie charakteru człowieka i umiejętności przedkładania rzeczy ważnych
nad mniej ważne.
Mówiąc o powyższych sposobach dojrzewania do właściwego korzystania ze środków społecznego przekazu w rodzinie, należy zaznaczyć z całą mocą, że bardzo ważnym czynnikiem wpisującym się w całokształt działań ma być wspólnie spędzany czas.
Małżonkowie muszą znaleźć wolne chwile po to, by spędzać je ze
swoimi dziećmi i ze sobą nawzajem. Dzień należy dzielić na czas
spędzany w pracy, w domu, poświęcony na rozmowy i odpoczynek, podczas którego media staną się jedną z wielu form pomocniczych do bycia razem 33.
Rodzina jest pierwszą wspólnotą wychowującą do życia.
Wspiera ją w tym procesie wiele innych organizacji. Jednakże
rodziny powinny współpracować również ze sobą w celu wzajemnej pomocy, dzielenia się doświadczeniami na polu wychowawczym, w tym i na płaszczyźnie krytycznego korzystania ze
środków społecznego przekazu. Współpraca między rodzinami
ma prowadzić do osiągania coraz to skuteczniejszych form działania wychowawczego. Jednocząc się wokół idei chrześcijańskich,
rodziny mają szansę na budowanie atmosfery właściwej dla stylu
i sposobu życia zgodnego z zasadami Ewangelii i nauką Kościoła 34.
Dotyczyć to może szczególnie wymiany myśli, poglądów i sposobów działania w zakresie wychowywania do korzystania ze

33 Zob. Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania (24 I 2014), www.paulus.org.
pl/219,48-dzien‑srodkow‑spolecznego‑przekazu-2014 (12.05.2017).
34 Jan Paweł II, Przemówienie Niech rodziny ewangelizują rodziny (03.01.1991),
OR 12 (1991) nr 1, s. 31.
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współczesnych środków przekazu 35. Takie wspólne działanie pomoże w większym uświadomieniu powagi zjawiska, jak również
wzmocni przeświadczenie, że troska o formację dzieci i młodzieży w tym względzie jest konieczna i potrzebna. Rodziny mogą postępować według zasady podanej w nauczaniu Kościoła, a mówiącej, że to „rodzice wychowują się dzięki innym rodzicom, a dzieci
dzięki dzieciom” (LdR 16).
W przypadku rodziny chrześcijańskiej wielką rolę w procesie
wychowania odgrywa czynnik religijny 36. Dlatego jeżeli w domu
ma miejsce wspólna modlitwa, uczestniczenie w życiu wspólnoty parafialnej, rozmawia się na tematy religijne, wtedy każdy człowiek, a zwłaszcza młody, może rozwijać się harmonijnie, dojrzewać do podejmowania świadomych i mądrych wyborów, w tym
również do krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu. Ponieważ sama rodzina nie jest w stanie sprostać wyzwaniu wychowawczemu, wymienia się inne instytucje wspierające
ją w tym dziele. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj środowisko
kościelne i szkolne 37.

3.2. Formacja wewnątrzkościelna do korzystania
ze środków społecznego przekazu
Rodzina w prowadzeniu formacji i wychowywaniu swoich członków, zwłaszcza dzieci i młodzieży, nie jest pozostawiona samej
sobie. W przypadku rodzin chrześcijańskich pomoc ze strony
35 Por. W. Śmigiel, Kręgi apostolatu rodziny, w: Rodzina jako Kościół domowy,
red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek, Lublin 2010.
36 Zob. P. Grabowski, Presja mass mediów na postawy jako wyzwanie dla zwyczaj
nej praktyki pastoralnej, „Studia Paradyskie” 13 (2003), s. 29–56.
37 Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Dzieci i środki przekazu jako problem wychowawczy, dz. cyt., s. 5–7.
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Kościoła jest nieoceniona i niezastąpiona. To Kościół bowiem
w swoim nauczaniu nieustannie przypomina, jak należy żyć w duchu wiary i moralności chrześcijańskiej. Dotyczy to także wychowywania do krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu. Na przestrzeni wielu lat nauczanie kościelne ewoluowało
w tej materii, odpowiadając na aktualne znaki czasu i dostosowując rozwój myśli do wymagań współczesności.
Ważny jednak wydaje się fakt, że również sam Kościół, także w swoich strukturach hierarchicznych, musi rozwijać się i dojrzewać do wymogów współczesności. Bynajmniej nie chodzi tu
o zmianę nauczania Kościoła na przestrzeni wieków ani tym bardziej o zmianę nauczania Ewangelii czy moralności chrześcijańskiej. Konieczne stają się odpowiedź na wyzwania współczesności, doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zadań,
przed jakimi obecnie staje wspólnota Kościoła, w tym aktualizacja swojego nauczania względem środków społecznego przekazu.
Ten rozwój w łonie Kościoła powinien dokonywać się na szczeblu życia diecezjalnego i parafialnego.
Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici naucza, że wychowywanie współczesnego człowieka wierzącego to również sprawa ważna dla Kościoła. Formacja katolików świeckich musi dokonywać się „przez Kościół i w Kościele”. W tej formacji biorą udział
wszyscy: kapłani, zakonnicy i wierni świeccy, dzieląc się w ten sposób swoimi talentami, różnorodnością charyzmatów, dokonując
tego w duchu komunii i na zasadzie współpracy (ChL 61).
Kościół musi wciąż na nowo uświadamiać wszystkim członkom wspólnoty, że są ludem, dla którego pierwszym wychowawcą jest sam Bóg 38. Proces wychowywania jest nie tylko prawem,
38 Jan Paweł II, List „Juventum Patris” w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosco
(31.01.1988), w: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2, red. P. Słabek,
J. Jękot, Kraków 1997, s. 631.
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ale i obowiązkiem Kościoła. Wszyscy ludzie wierzący mają prawo
oczekiwać i domagać się od kapłanów, aby byli mądrymi wychowawcami. To wszystko ma zmierzać do tego, aby ludzie mogli prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie (CT 14).
Nauczanie Kościoła dokonuje się na wielu płaszczyznach i jest
dostosowane do wymogów poszczególnych grup wierzących.
Wszyscy jednak mają udział w powszechnej misji Kościoła, uczestnicząc w ten sposób w potrójnej misji Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Kościół poprzez swoją działalność prowadzi
do uznania prawdy, że to wszyscy jego członkowie, czyli zarówno
duchowni, jak i ludzie świeccy, nie tylko mogą, ale mają obowiązek uczestnictwa w misji bycia świadkiem, głosicielem Chrystu
sa i Ewangelii względem świata. Będąc członkami Ludu Bożego,
świeccy poprzez ich przygotowanie apostolskie powinni podejmować działalność apostolską i w ten sposób przyczyniać się do rozwoju Kościoła (ChL 28) 39.
Żaden chrześcijanin nie może zwolnić się z obowiązku uczestniczenia w zadaniu, jakie zostało powierzone Kościołowi przez
Jezusa Chrystusa. Jakakolwiek bierna postawa ludzi wierzących
wydaje się zaprzeczeniem powszechnego powołania do głoszenia Ewangelii. Aby wierni świeccy mogli żyć świadomością odpowiedzialności nie tylko za samych siebie, ale i całą wspólnotę
Kościoła, muszą być przekonani o tym, że duchowni są ich pierwszymi przewodnikami po drogach wiary i nauczania chrześcijańskiego oraz dostarczają im wiedzy adekwatnej do potrzeb współczesnego życia.
Zadanie nauczania i troski o wiernych świeckich spoczywa
przede wszystkim na osobie papieża, który wraz z Kolegium Bisku
pów tworzy Urząd Nauczycielski Kościoła. Natomiast na szczeblu
39 Jan Paweł II, Dziedziny apostolstwa świeckich: uczestnictwo w misji Kościoła
(16.03.1994), OR 15 (1994) nr 8, s. 32–33.
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Kościoła lokalnego pierwszym wychowawcą jest biskup diecezjalny, który ze wszystkimi prezbiterami otacza duszpasterską troską poszczególnych wiernych żyjących w konkretnych wspólnotach parafialnych.
Powołanie do życia chrześcijańskiego jest powołaniem Kościo
ła, w którym papież jest pierwszym wychowawcą (ChL 61). Do
jego podstawowych zadań należy przede wszystkim „utwierdzanie braci w wierze” (por. Łk 22, 32), a dokonuje się to poprzez nauczanie ludzi wierzących podstawowych „treści chrześcijańskiego
i kościelnego powołania i misji” (ChL 61). Jak podają dokumenty, papież jest głową Kościoła katolickiego i następcą św. Piotra
(KPK kan. 330–335; KKK 882). Papież wraz z Kolegium Biskupów,
które jest pierwotnym Kolegium Apostołów, sprawuje pełną i najwyższą władzę w całym Kościele. Ma również pełnię władzy prawodawczej i rozstrzyga w sposób ostateczny najważniejsze problemy.
Ponadto jest obdarowany przywilejem nieomylności w nauczaniu
dotyczącym spraw wiary i moralności chrześcijańskiej 40. Decyduje
o sprawach Kościoła i ma prawo ingerowania w życie Kościołów
partykularnych 41.
Jak podaje Katechizm Kościoła katolickiego, papież jest nauczycielem wiary i uczestniczy w zadaniu Urzędu Nauczycielskiego
Kościoła. Chroni wspólnotę wierzących przed błędami i wypaczeniami. Czuwa więc nad tym, aby w Kościele żyła prawda, wyzwalająca człowieka (KKK 888–890). Papież w sposób nieomylny naucza wiary i moralności w łączności z Kolegium Biskupów,
a instytucją pomocniczą i kolegialną jest m.in. sobór powszechny.
Nauczanie papieskie nie może być oderwane od rzeczywistości. Powinno być dostosowane do wymogów współczesności
40 Zob. K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, T. Mieszkowski, Warszawa 1987,
s. 307–312.
41 A. Czaja, Traktat o Kościele, Warszawa 2006, s. 438–439.
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i skierowane do każdego człowieka, uwzględniając jego aktualną
sytuację życiową 42. Ważny jest również fakt, że to nauczanie nie
może polegać tylko na głoszeniu mądrości ludzkiej. We współczesnym świecie, w którym niejednokrotnie pojawiają się tendencje, aby dokonywać „zeświecczenia zbawienia”, potrzeba mądrości Kościoła, która będzie przede wszystkim głoszeniem mądrości
Bożej i prawdy Ewangelii.
Papież zwraca się do współczesnego człowieka w imieniu Chry
stusa. Dlatego poznanie i przyjęcie nauczania papieskiego dotyczą wszystkich wierzących i to właśnie oni mają obowiązek zaznajamiania się z nim i stosowania go w codziennym życiu (ChL 61).
Mówiąc ogólnie o formacji katolików świeckich, należy wspomnieć o roli synodu biskupów. Jest to instytucja stosunkowo młoda – została powołana do istnienia przez papieża Pawła VI w 1965
roku jako konsekwencja nauczania Soboru Watykańskiego II 43.
Zadaniem synodu, który jest zebraniem biskupów z różnych części
świata, gromadzących się w określonych terminach w Watykanie,
jest służenie pomocą i radą papieżowi w celu wzrostu wiary i moralności, jak również umacnianie dyscypliny kościelnej i rozwiązywanie problemów (KPK kan. 342). Jak podaje Kodeks prawa
kanonicznego, papież zwołuje synod, mianuje jego członków, zatwierdza tematy do dyskusji, przewodniczy mu osobiście lub poprzez delegatów oraz zamyka synod (KPK kan. 344). Członkowie
synodalni zbierają się na sesji generalnej, która może być zwyczajna
lub nadzwyczajna, i na niej rozpatrują sprawy Kościoła powszechnego, lub zbierają się na sesji specjalnej, na której podejmują tema-

42 Jan Paweł II, Przemówienie Nauczanie Kościoła (04.09.1992), OR 14 (1994) nr 1,
s. 48.
43 Paweł VI, Motu proprio Apostolica solicitudo ustanawiające Synod Biskupów dla
całego Kościoła, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk,
M. Sitarz, Lublin 2006, s. 120–124.
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ty dotyczące konkretnych regionów na świecie (KPK kan. 345) 44.
Synod biskupów ma za zadanie dbać o podtrzymywanie i umacnianie więzi pomiędzy papieżem i biskupami całego świata oraz
otaczać prawdziwą troską sprawy Kościoła, z odniesieniem do
współczesności 45.
Do sprawnego funkcjonowania wspólnoty Kościoła we współczesnym świecie papieżowi służy pomocą Kuria Rzymska i jej poszczególne dykasterie. W konstytucji apostolskiej Pastor bonus
papież Jan Paweł II napisał, że Kuria Rzymska jest „zespołem dykasterii i instytucji, które świadczą pomoc biskupowi rzymskiemu w wykonywaniu przez niego najwyższej posługi pasterskiej
dla dobra i w służbie Kościoła powszechnego i Kościołów partykularnych, przez co umacnia się jedność wiary i wspólnota Ludu
Bożego, a także ożywia się misja właściwa Kościołowi w świecie” 46.
Do zadań Kurii należy przede wszystkim pomoc w jeszcze skuteczniejszym wykonywaniu swojej misji przez papieża oraz dbanie o jedność w Kościele powszechnym. Ponadto Kuria Rzymska
przyczynia się do właściwego funkcjonowania dyscypliny kościelnej, która oparta jest na normach i zasadach moralnych, tworząc
jego podstawową strukturę i zapewniając w ten sposób środki
zbawienia udzielane ludziom 47. Wyróżnia się pięć rodzajów dykasterii: sekretariat stanu, kongregacje, trybunały, papieskie rady,
urzędy i inne instytucje 48.
Wśród dykasterii, które odgrywają szczególną rolę w formacji katolików świeckich w dziedzinie mediów, na wyróżnienie
44 E. Górecki, Synod biskupów, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego,
t. 2/1, s. 174–184.
45 Paweł VI, Motu proprio Apostolica solicitudo, II, 1; J. Krukowski, Synod Biskupów,
w: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt., s. 823–824.
46 Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor bonus, 1.
47 Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor bonus, 11.
48 W. Kasprzyk, Struktura Kurii Rzymskiej, w: Kuria Rzymska i pomniki chrześcijań
stwa na szlaku do Wiecznego Miasta, red. E. Szczot, Lublin 2007, s. 17.
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zasługuje przede wszystkim Papieska Rada do spraw Środków
Społecznego Przekazu. Jej początków należy upatrywać w decyzji Piusa XII, który w 1948 roku utworzył Papieską Komisję. Jej
głównym zadaniem były obserwowanie i ocena moralna rozwijającego się kina. We wrześniu 1948 roku Papieska Komisja otrzymała nową nazwę Papieskiej Komisji do spraw Kinematografii
Religijnej i Dydaktycznej. Kolejna zmiana statutu i nazwy nastąpiła w 1952 roku – od tamtej pory była to Papieska Komisja do
spraw Kinematografii. Papież Jan XXIII utworzył w Watykanie
Filmotekę Watykańską, która miała podlegać Papieskiej Komisji
do spraw Kinematografii.
W czasie trwania soboru watykańskiego II papież Paweł VI na
mocy motu proprio In fructibus Multis nadał temu urzędowi nazwę: Papieska Komisja do spraw Środków Społecznego Przekazu,
tym samym powołując ją do istnienia. W 1988 roku Jan Paweł II
w związku z reformą całej Kurii Rzymskiej mocą konstytucji apostolskiej Pastor bonus zmienił status dotychczasowej komisji i powołał do istnienia Papieską Radę do spraw Środków Społecznego
Przekazu. Od tamtej pory zajmuje się ona wszystkimi sprawami
dotyczącymi środków komunikacji społecznej, edukowaniem katolików świeckich w zakresie właściwego korzystania z nich oraz
rozwojem katolickich środków społecznego przekazu.
Począwszy od czasów soboru watykańskiego II, kiedy to Kościół
z większą niż dotychczas troską i uwagą zajął się sprawami współczesnego świata i obecności w przestrzeni życia publicznego katolików świeckich, większy nacisk kładziono również na troskę
o środki społecznego przekazu. Kościół uświadomił sobie, że nie
może pominąć tak ważnej dziedziny ludzkiego życia. Zauważył
jednocześnie potrzebę otoczenia troską współczesnego człowieka,
zwłaszcza wierzącego, który ma prawo oczekiwać od swoich przywódców duchowych konkretnych wskazań i nauki, jak krytycznie,
dojrzale i mądrze korzystać ze zdobyczy techniki audiowizualnej
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oraz wirtualnej. Stąd podejmowane różnorakie działania, których
ostatecznym celem jest tak właśnie rozumiana formacja chrześcijańska.
Mając na uwadze działania podejmowane przez Kościół w celu
zwiększenia krytycznego podejścia do środków społecznego przekazu, należało w pierwszej kolejności uświadomić wspólnotę kościelną na płaszczyźnie życia diecezjalnego i parafialnego. To właśnie na tych szczeblach życia Kościoła dokonuje się podstawowe
dla chrześcijanina spotkanie z zasadami wiary i moralności, a co
za tym idzie, również odnoszenie ich do korzystania ze środków
masowego przekazu.
Diecezja jest częścią Kościoła powszechnego, jako forma Ko
ścioła partykularnego zarządzana przez biskupa, która wchodzi
w skład prowincji kościelnej zwanej metropolią lub podlega bezpośrednio biskupowi Rzymu 49. Z punktu widzenia pastoralnego
diecezja jest częścią Ludu Bożego, Kościołem lokalnym, w którym
uobecnia się misterium Kościoła Chrystusa (DB 11; KPK kan. 369)50.
Tak jak w Kościele powszechnym, tak i w diecezji Duch Święty
ożywia i uświęca Kościół, prowadząc go do życia w prawdzie i miłości na wzór miłości Trójcy Świętej. Rozwój wiary we wspólnocie Kościoła diecezjalnego dokonuje się przy pomocy sakramentów świętych, a zwłaszcza Eucharystii. Głoszenie Ewangelii jest
powszechnym powołaniem nie tylko biskupa diecezjalnego i jego
prezbiterium, ale wszystkich wiernych. Zmierza ono do rozwoju
rzeczywistości królestwa Bożego na ziemi.
To, że diecezja jest częścią Kościoła powszechnego, będącego
Mistycznym Ciałem Chrystusa, nie wyklucza faktu, że jest ona
równocześnie jednostką administracyjną, podstawową strukturą
49 J. Krukowski, Diecezja, w: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt., s. 181.
50 R. Kamiński, Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, Lublin
2007, s. 111–112.
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organizacyjną Kościoła, która służy lepszemu zarządzaniu i podejmowaniu działań duszpasterskich. Prawdziwą siłą diecezji jest jej
jedność z całym Kościołem 51.
Jak już stwierdzono wcześniej, na czele diecezji stoi biskup, który poprzez swoją posługę nadaje jej wyjątkowy charakter. Poprzez
konsekrację biskup należy do Kolegium Biskupów, któremu przewodzi papież. W Kościele partykularnym jest on głową i w imieniu Chrystusa spełnia funkcję nauczycielską, kapłańską i pasterską. Jego powołaniem jest czuwanie nad powierzonym mu Ludem
Bożym, przewodniczenie i prowadzenie go w jedności wiary oraz
dbanie o rozwój posług i charyzmatów 52.
W posługiwaniu Ludowi Bożemu biskup diecezjalny nie jest
sam. Wokół jego osoby powstaje szereg instytucji czy organizacji
służących pomocą. Ważną rolę spełniają zwłaszcza kuria diecezjalna, rada kapłańska i diecezjalna rada duszpasterska.
Na kurię diecezjalną składają się osoby, które w zakresie swoich kompetencji pomagają biskupowi w zarządzaniu diecezją,
w prowadzeniu działalności duszpasterskiej i wykonywaniu władzy sądowniczej (KPK kan. 469). Oprócz zadań administracyjnych
i sądowniczych kuria spełnia również ważne zadania natury pastoralnej, opracowuje i tworzy plany duszpasterskie. W jej ramach
działają referaty i wydziały zajmujące się poszczególnymi wymiarami życia kościelnego 53.
We właściwej formacji katolików ważną rolę spełniają zarówno rada kapłańska, jak i diecezjalna rada duszpasterska. Pierwsza
z nich służy współpracy biskupa z prezbiterium diecezjalnym i poprzez swoją działalność ma wspierać administrowanie diecezją
51 R. Kamiński, Diecezja i dekanat miejscem realizacji duszpasterstwa, w: Teologia
pastoralna szczegółowa, dz. cyt., s. 109–110.
52 Z. Kiernikowski, Biskup, w: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt., s. 108–109.
53 Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum successores (22.02.2004), 177, Kielce 2005.
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i dbać o rozwój dobra duchowego Ludu Bożego (KPK kan. 495) 54.
Diecezjalna rada duszpasterska jest wyrazem troski Kościoła
o wszystkich wiernych zamieszkujących na danym terenie tworzącym diecezję. Jest to organ konsultacyjny dla biskupa diecezjalnego, składający się z przedstawicieli wszystkich regionów diecezji,
różnych warstw społecznych i zawodów. Powstała ona po soborze watykańskim II jako wyraz szczególnej troski o wiernych świeckich, jak również w celu zwiększenia świadomości wspólnej odpowiedzialności za życie Kościoła diecezjalnego 55. Diecezjalna rada
duszpasterska powinna również podejmować dyskusję nad formacją do krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu.
Przede wszystkim jednak biskup w posłudze na rzecz wiernych,
powierzonych jego pasterskiej pieczy, ma do pomocy prezbiterium
danej diecezji. Chociaż prezbiterzy nie mają pełni kapłaństwa i są
zależni od biskupów, to jednak są z nimi zrównani w godności kapłańskiej, przez podobieństwo do Jezusa Chrystusa, Najwyższego
i Wiecznego Kapłana (KK 28, KKK 1564). W Jego imieniu sprawują posługę względem wiernych, poprzez głoszenie słowa Bożego
i sprawowanie sakramentów świętych. W jedności ze swoim biskupem stanowią prezbiterium danej diecezji. Wszystkie ich wysiłki
mają zmierzać do umacniania i pogłębiania jedności wszystkich
wiernych oraz służyć pomocą w odkrywaniu przez ludzi świeckich
ich własnego powołania. Poprzez swoje życie i posługę kapłani
mają dbać o budowanie autentycznej wspólnoty chrześcijańskiej,
w której żyje się według zasad Ewangelii (DP 6) 56.
54 M. Sitarz, Rada Kapłańska, w: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt., s. 714–715.
55 M. Sitarz, Diecezjalna Rada Duszpasterska, w: Leksykon teologii pastoralnej,
dz. cyt., s. 182–183; J. Dyduch, Diecezjalna Rada Duszpasterska i Rada Kapłańska,
PK 27 (1984) nr 3–4, s. 60–72.
56 J. Wątroba, Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i po
soborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963–1994), Często
chowa 1999, s. 247–251.
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Pośród różnych wymiarów życia duszpasterskiego, prowadzonego na szczeblu diecezjalnym czy parafialnym, znajduje się również troska pasterzy Kościoła o formację katolików do korzystania
ze środków społecznego przekazu. W dzisiejszym świecie zadanie to jawi się jako szczególnie ważne i naglące. Rozpatrując to
zagadnienie w świetle nauczania Magisterium Kościoła, należy
powiedzieć nie tylko o formacji wiernych świeckich, ale również
o formacji kleryków i kapłanów do dojrzałego korzystania i wykorzystywania środków społecznego przekazu w życiu własnym
i wspólnot parafialnych. Dobrze bowiem pojęta i prowadzona formacja duchowieństwa będzie przyczyniać się do bardziej dojrzałego i krytycznego podejścia do środków społecznego przekazu w życiu osób świeckich oraz wykorzystywania tego bogactwa techniki
w służbie głoszenia Ewangelii.
Mówiąc o Kościele jako środowisku formacji do korzystania ze
środków społecznego przekazu, należy dokonać wyraźnego podziału na formację dokonującą się na płaszczyźnie życia kapłańskiego
i życia wiernych świeckich. Ten pierwszy obszar dotyczy przede
wszystkim formacji na etapie seminariów duchownych, jak i na
etapie późniejszej formacji permanentnej kapłanów, prowadzonej w diecezjach. Drugi obszar dotyczy formacji do korzystania ze
środków społecznego przekazu na etapie życia diecezjalnego i parafialnego, a ukierunkowanego na wiernych świeckich, którzy pod
przewodnictwem swoich duszpasterzy będą mogli krytycznie używać środków masowego przekazu w życiu codziennym 57.
Środki społecznego przekazu pozostają nadal dla Kościoła
nową rzeczywistością. Ich nieustanny rozwój niejako wymusza na
Kościele rozwijanie myśli teologicznej i duszpasterskiej w zakresie
57 Zob. P. Drzewiecki, Edukacja medialna w Kościele, w: Media i Kościół. Polityka in
formacyjna Kościoła, red. M. Przybysz. K. Marcyński, Warszawa 2011, s. 158–169;
K. Nycz, Uczymy się korzystać z mediów, w: Media i Kościół…, dz. cyt., s. 71–77.
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ich właściwego wykorzystywania. Jak podaje dekret soborowy Inter
mirifica, zagadnienie to dotyczy wszystkich stanów w Kościele: duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Należy również kłaść większy nacisk na odpowiednią i kompetentną formację
w seminariach duchownych 58. Do tej zachęty odnosi się również
późniejszy dokument – instrukcja Communio et progressio – który stwierdza, że to właśnie na etapie życia seminaryjnego, kiedy
dokonuje się formacja przyszłych kapłanów, zakonników i zakonnic, powinno się prowadzić wykłady w zakresie większego rozumienia, jak środki społecznego przekazu wpływają na codzienne
życie ludzi. Uznaje się wręcz formację do korzystania ze środków
masowego przekazu jako część integralną całej formacji seminaryjnej. Odpowiednie używanie ich może bowiem przyczyniać się
do lepszego głoszenia słowa Bożego, przy pomocy słów i metod
bardziej zrozumiałych i nieobcych współczesnemu człowiekowi 59.

58 „Środki społecznego przekazu stoją do dyspozycji odbiorców zróżnicowanych
pod względem wieku i kultury. Wymaga to od nich odpowiednio dostosowanego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Należy więc popierać,
upowszechniać i kierować według zasad chrześcijańskich wszystkimi inicjatywami, prowadzącymi do tego celu – zwłaszcza gdy odnoszą się do młodzieży – w szkołach katolickich różnych stopni, seminariach, jak również w stowarzyszeniach apostolstwa świeckich. Dla szybszego osiągnięcia tych zamierzeń
należy podczas katechizacji wykładać i objaśniać katolicką naukę oraz wskazania w tej dziedzinie” (IM 16).
59 „Przyszli kapłani, zakonnicy i zakonnice niech będą kształceni w seminariach
i domach formacyjnych w zakresie rozumienia, jak środki przekazu wpływają na społeczność ludzką, i w umiejętności posługiwania się nimi. W ten sposób nie wyobcują się oni z rzeczywistości i będą przygotowani do swych zadań
apostolskich. Wykształcenie w tym zakresie należy traktować jako integralną
część ich formacji. Bez wystarczającej wiedzy w tej dziedzinie nikt nie może
we współczesnym świecie, coraz bardziej uwarunkowanym przez te środki, wypełniać skutecznie posługi apostolskiej. Oprócz tego kapłani, zakonnicy i zakonnice winni znać mechanizm tworzenia się opinii, by móc dostosować się
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Jeżeli weźmie się pod uwagę zróżnicowanie poszczególnych
regionów świata i specyfikę każdej z diecezji, to zrozumiały staje
się fakt, że formacja seminaryjna nie wszędzie jest jednakowa. Jeśli
chodzi o środki społecznego przekazu niejednokrotnie obserwuje
się w diecezjach brak odpowiedniego doświadczenia czy dobrze
przygotowanych wykładowców. Dlatego formacja w tym zakresie
napotyka na różne trudności lub jest prowadzona pobieżnie. To
wszystko może wpływać negatywnie na formację kleryków w ich
podejściu do kultury, życia społecznego, a nawet duchowego 60.
Biorąc pod uwagę powyższe wypowiedzi Magisterium, oczywisty wydaje się fakt prowadzenia odpowiedniej formacji do korzystania ze środków społecznego przekazu w seminariach duchownych. Kongregacja Wychowania Katolickiego wydała w 1986 roku
odpowiednie Wskazania odnośnie do formacji medialnej w seminariach, żywiąc nadzieję wsparcia w ten sposób zadań wychowawczych, aby przygotowanie przyszłych kapłanów było bardziej adekwatne do potrzeb współczesnego świata i odpowiadało zadaniom,
jakie ich będą czekać 61.
Jak podaje powyższa instrukcja, należy mówić o trzech poziomach edukacji w zakresie środków społecznego przekazu. Pierwszy
poziom dotyczy „właściwej i specyficznej formacji odbiorców, to
jest – wszystkich czytelników, widzów i słuchaczy mass mediów”
do wymagań dzisiejszych czasów, świadomi, że Słowo Boże ma być głoszone także ludziom współczesnym, a środki przekazu stanowią w tej dziedzinie
najskuteczniejszą pomoc. Ci zaś, którzy wykażą specjalne uzdolnienia i skłonności do stosowania tych środków przekazu, niech będą wysyłani na specjalistyczną formację” (CP 111).
60 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Ko
munikacja społeczna w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży (15 IV 1985),
w: Orędzia papieskie…, dz. cyt., s. 128–138.
61 Kongregacja Wychowania Katolickiego, Instrukcja Wskazówki odnośnie do
formacji przyszłych kapłanów z zakresie środków społecznego komunikowania
(19.03.1986), http://presscafe.eu/archives/1917 (17.10.2013).
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(IM 16), a ponieważ każdy alumn jest również odbiorcą, dlatego
wszyscy powinni przechodzić formację na tym właśnie etapie 62.
Drugi poziom zakłada przyszłą pracę duszpasterską i odpowiedzialność kapłanów za wiernych świeckich, a co za tym idzie zabieganie o umiejętne korzystanie przez nich ze środków społecznego przekazu. Środki te mogą być również dobrze wykorzystywane
w całej działalności pastoralnej 63. Dlatego przez ten poziom powinni przejść wszyscy późniejsi kapłani 64. Ponieważ alumni podejmą
kiedyś pracę duszpasterską, muszą nauczyć się wykorzystywania
zdobyczy techniki, jakimi są mass media, do różnorodnej działalności duszpasterskiej. Każdy kapłan staje się niejako nauczycielem
i przewodnikiem duchowym dla wielu ludzi, wychowawcą, który kształtuje umysły i serca wiernych do krytycznego korzystania
ze środków przekazu. Staje się również spowiednikiem, kierownikiem duchowym i opiekunem ludzi, którzy pracują w mediach.
Czyni to poprzez nauczanie, katechizację, kazania, organizowane dni skupienia czy rekolekcje. Mając to wszystko na względzie,
alumni muszą być sami wprowadzeni w rzeczywistość świata mediów, aby w późniejszej pracy duszpasterskiej potrafili umiejętnie
ukazywać wiernym zarówno dobro, jak i zło obecne w przestrzeni
życia medialnego 65. Ponieważ świat mediów ciągle ulega zmianom,
62 Kongregacja Wychowania Katolickiego, Instrukcja Wskazówki odnośnie do for
macji przyszłych kapłanów z zakresie środków społecznego komunikowania, 9.
63 Zob. W. Śmigiel, Internet jako narzędzie pastoralnej działalności Kościoła, „Studia
Pelplińskie” 33 (2002), s. 579–587.
64 Kongregacja Wychowania Katolickiego, Instrukcja Wskazówki odnośnie do for
macji przyszłych kapłanów w zakresie środków społecznego komunikowania, 9.
65 „Kapłan powinien być w stanie pomóc wiernym w wyciąganiu korzyści z tego
nowego zjawiska, a także chronić przed szkodliwymi skutkami mass mediów […]. Kandydaci do kapłaństwa powinni być wprowadzeni do właściwego używania środków przekazu nie tylko dla ich osobistego wykształcenia, lecz
również dla przyszłej pracy duszpasterskiej.”; Kongregacja do spraw Wycho
wania Katolickiego, Wskazania do formacji w kapłańskim celibacie po encyklice Pawła VI Sacerdotalis Caelibatus (11 IV 1974), 89, w: J. Kloch, M. Przybysz,
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przyszli kapłani winni być przygotowywani na to, by udoskonalać
swoją pracę duszpasterską, uwzględniając w niej środki społecznego przekazu. Formacja seminaryjna powinna równocześnie zakładać aspekt formacyjny, polegający na uwrażliwianiu alumnów na
wpływ, jaki media wywierają we współczesnym świecie na ludzi,
ich styl życia i hierarchię wartości. Dlatego formacja medialna musi
być wzbogacana o szereg aspektów, m.in. społeczno‑kulturalny,
socjologiczny, psychologiczny czy pedagogiczny 66.
Jak podaje dokument Papieskiej Rady do spraw Środków Spo
łecznego Przekazu Aetatis novae, jest rzeczą konieczną, aby ludzie
będący w służbie Kościoła mieli praktyczną wiedzę o wpływie, jaki
środki przekazu wywierają na jednostki i na społeczeństwo, oraz
aby posiadali umiejętność prowadzenia dialogu z ludźmi, zarówno tymi, którzy są „bogaci w informacje”, jak i tymi którzy są w nią
„ubodzy” (AN 18).
Trzeci poziom formacji do korzystania ze środków społecznego przekazu jest poziomem specjalistycznym. Dotyczy tych, którzy
pracują w mediach, jak i tych, którzy wykazują szczególne zdolności do pracy na tym polu 67. Na tym poziomie formacji należy
zwrócić uwagę na takie osoby, które mają predyspozycje do pracy w środkach przekazu, i umożliwić im odpowiedni rozwój poprzez organizowanie zajęć zawodowych czy późniejsze wysyłanie
na studia specjalistyczne w tej dziedzinie (CP 106; 111) 68.
Powyższe trzy poziomy formacji w dziedzinie środków społecznego przekazu muszą stać się troską wszystkich odpowiedzialnych
Edukacja medialna w seminariach duchownych. Dylematy i propozycje. www.
ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/kloch.pdf (17.10.2013), s. 2.
66 J. Kloch, M. Przybysz, Edukacja medialna w seminariach duchownych…,
dz. cyt., s. 2.
67 Kongregacja Wychowania Katolickiego, Instrukcja Wskazówki odnośnie do for
macji przyszłych kapłanów z zakresie środków społecznego komunikowania, 9.
68 Kongregacja Wychowania Katolickiego, Instrukcja Wskazówki odnośnie do for
macji przyszłych kapłanów z zakresie środków społecznego komunikowania, 27.
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za formację seminaryjną. Jest to tym ważniejsze, że Kościół ciągle
jest zbyt mało obecny w przestrzeni medialnej i odnosi się do niej
z rezerwą lub wręcz niechęcią 69.
Przeważnie w seminariach duchownych ustanawiany jest przełożony odpowiedzialny za prowadzenie formacji w dziedzinie środków społecznego przekazu. Wstępujący do seminarium niejednokrotnie dziwią się, że istnieją pewne ograniczenia, również jeśli
chodzi o dostęp do mediów. Od kompetentnej postawy wychowawcy odpowiedzialnego za korzystanie ze środków przekazu zależy, w jakich kategoriach kleryk będzie postrzegał te ograniczenia. Nie można tłumaczyć ich wyłącznie dyscypliną seminaryjną
i prawami, jakimi się ona rządzi. W skrajnych przypadkach kleryk
może ukryć swoje prawdziwe oblicze i zlekceważyć lub umiejętnie
ominąć regulamin seminaryjny, regulujący korzystanie z mediów.
W procesie formacji wychowawca musi akcentować motywację nadprzyrodzoną. Ograniczenia w dostępie do środków przekazu mają służyć większemu wyciszeniu i głębszemu odkrywaniu działania Boga w codziennym życiu. Wyrzeczenie się pełnego
korzystania z mediów ma być pomocne w kształtowaniu dojrzałej osobowości przyszłego kapłana. Nie chodzi przecież o wychowanie przykładnego kleryka, ale dobrego i dojrzałego kapłana.
Alumn seminarium duchownego powinien nauczyć się postępować według dobrze ukształtowanego sumienia, a nie kierować
się przede wszystkim opinią publiczną i stylem, jaki mogą promować współczesne środki przekazu. Dlatego równie istotne jest,
69 Taką opinię wyraził choćby Krzysztof Zanussi, który uważa, że przyczyną owej
niechęci Kościoła do mediów może być obawa, że natura środków społecznego przekazu czyni je bardziej wykorzystywanymi do zgorszenia niż zbudowania. Zaś abp John Foley, wypowiadając się w podobnym tonie, podkreślił zdecydowanie, że Kościół nadal pozostaje w tyle w dziedzinie mediów.
Zob. J. Zoń, Obecność Kościoła w mediach, www.currenda.diecezja.tarnow.pl/
archiwum/2008/03/art-30.php (17.10.2013).
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aby odpowiedzialni w seminariach za media potrafili dostarczać
klerykom możliwości do korzystania ze środków przekazu z jednej strony w sposób ograniczony, ale równocześnie w sposób interesujący i rozsądny. Służyć temu może organizowanie wykładów
w zakresie środków społecznego przekazu, seansów filmowych połączonych z dyskusją czy sympozjów naukowych, na których specjaliści prezentowaliby zasady i prawa, jakimi rządzą się media we
współczesnym świecie. Należy również dać klerykom możliwość
obcowania z kulturą masową poprzez uczestnictwo w organizowanych akcjach kulturalnych, festiwalach sztuki, dostęp do repertuaru kinowego, teatralnego czy operowego 70.
W nauczanie Kościoła powszechnego wpisuje się również zachęta polskich biskupów zawarta w dokumentach Drugiego Pol
skiego Synodu Plenarnego: „Na seminariach duchownych i innych
uczelniach katolickich spoczywa szczególny obowiązek wprowadzania studentów w złożoność współczesnej problematyki kulturowej. Powinny być prowadzone systematyczne wykłady, ćwiczenia itp. na temat prawidłowego odbioru mediów” 71.
Wychodząc poza ramy formacji w seminariach duchownych,
trzeba zwrócić uwagę na środowisko kapłańskie jako miejsce formacji chrześcijańskiej do korzystania ze środków społecznego przekazu. Media bowiem stanowią dogodną przestrzeń do prowadzenia działalności ewangelizacyjnej w Kościele. Ojcowie soborowi
w dekrecie Inter mirifica stwierdzili, że w obliczu zmian i konieczności dostosowywania się Kościoła do wymogów współczesności
70 Zob. S. Szymecki, D. Zimoń, Środki masowego przekazu jako element wychowa
nia seminaryjnego, w: Kościół a kultura masowa, dz. cyt., s. 215–221; F. Żebrok,
K. Cichecki, W. Janczak, Z doświadczeń wychowania seminaryjnego do korzy
stania ze środków masowego przekazu, w: Kościół a kultura masowa, dz. cyt.,
s. 222–231.
71 Ewangelizacja kultury i środków społecznego przekazu, 62, w: II Polski Synod
Plenarny (1991–1999), Poznań 2001, s. 116.
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należy „bezwzględnie przygotować kapłanów, zakonników i ludzi
świeckich, którzy odznaczaliby się odpowiednią wiedzą co do stosowania tych środków dla celów apostolskich” (IM 15). Powyższą
naukę na przestrzeni następnych lat Kościół podtrzymał i pogłębiał,
stwierdzając w instrukcji Communio et progressio, że „współczesne media dają nowe sposoby przedstawiania ludziom przesłania
Ewangelii” (CP 128). Wykorzystywanie środków społecznego przekazu daje ludziom możliwość spotkania się z przesłaniem ewangelicznym. Dotyczy to nie tylko osób, które są w Kościele, uczestniczą w jego życiu, ale również tych, którzy znaleźli się z dala od
wspólnoty kościelnej lub dla których wiara, religia są rzeczywistością obcą. Orędzie Jezusa Chrystusa obecne w środkach komunikacji społecznej nie tylko przybliża do Kościoła, ale również coraz
bardziej scala i umacnia wiarę chrześcijan.
Dodatkowo media mogą służyć pomocą tym wszystkim, którzy
oczekują jej od specjalistów z dziedziny życia religijnego lub osób
zajmujących się konkretnymi problemami współczesnego świata.
Patrząc zaś całościowo na dobrodziejstwo mediów w głoszeniu
orędzia ewangelicznego, należy stwierdzić, że mogą się one przyczyniać do unowocześniania całego nauczania religijnego, które
może dokonywać się przy użyciu języka i sposobów komunikowania jeszcze bardziej przystępnych dla człowieka (por. CP 129–131).
Ważnym wyzwaniem dla Kościoła jest troska o formację do
korzystania z internetu. Kapłani, chcąc dobrze wykorzystywać
współczesne środki przekazu, muszą pozostawać ciągle otwarci
na specyfikę internetu 72. Bycie otwartym zakłada przede wszystkim podstawową znajomość funkcjonowania cyberprzestrzeni
i możliwości, jakie są w niej zawarte. Taka znajomość, podparta
refleksją naukową, pozwoli na wykorzystywanie internetu w pracy
72 A. Dzięga, Internet: problem czy szansa duszpasterska?, w: Internet – fenomen spo
łeczeństwa informacyjnego, red. R. Chmura, T. Zasępa, Częstochowa 2001, s. 56.
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duszpasterskiej, jak również może służyć pomocą w poszukiwaniu różnych ciekawych propozycji do prowadzenia działalności
pastoralnej (por. KI 11) 73.
Siłę oddziaływania internetu w głoszeniu Ewangelii podkreślają stosowne dokumenty Papieskiej Rady do spraw Środków
Społecznego Przekazu, poświęcone temu właśnie medium, jak
również orędzia papieskie 74. „Internet ma zastosowanie w wielu
rodzajach działalności i programach kościelnych – ewangelizacji,
w tym również reewangelizacji, nowej ewangelizacji, jak i tradycyjnej misyjnej posłudze ad gentes, katechezie i innych rodzajach
edukacji, wiadomościach i informacjach, apologetyce, zarządzaniu i administracji oraz pewnych formach duszpasterskiego poradnictwa i kierownictwa duchowego” 75. Zastosowanie internetu jako narzędzia przekazu Ewangelii i nauczania Kościoła jest
zatem wszechstronne 76. W całym procesie edukacji duchowieństwa należy jasno podkreślać, że wykorzystując środki przekazu,
musi ono docierać nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do
osób dorosłych. Mass media, a może zwłaszcza internet, oferują
73 Zob. K. Klauza, Media w nowoczesnej parafii. Sugestie pastoralne stare i nowe,
Częstochowa 2003, s. 148.
74 Zob. Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach
społecznego przekazu; Etyka w Internecie; Kościół a Internet; Jan Paweł II, Orędzie
na XXXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Głosić Chrystusa
w środkach społecznego przekazu na progu nowego tysiąclecia (24 I 2000); Jan
Paweł II, Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Internet – nowe forum głoszenia Ewangelii (24 I 2002); Benedykt XVI, Orędzie na
XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Nowe technologie, nowe
relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni (24 I 2009);
Orędzie na XLIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Kapłan
i duszpasterstwo w świecie cyfrowym (24 I 2010); Orędzie na XLV Światowy
Dzień Środków Społecznego Przekazu Nowe technologie komunikacyjne i gło
szenie Ewangelii (24 I 2011).
75 Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, 5.
76 Zob. W. Śmigiel, Internet jako narzędzie pastoralnej działalności Kościoła, dz. cyt.,
s. 579–587.
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wiele ciekawych propozycji i możliwości do wykorzystania dla rodziców i dziadków.
Kapłani, wychowywani do korzystania ze środków społecznego przekazu jako narzędzia służącemu ich pracy duszpasterskiej, nie mogą jednak zapominać o podstawowych środkach i metodach przepowiadania słowa Bożego. Przy ich użyciu można
kształtować myśli i zachowania wiernych, zmierzające do zdobycia postawy krytycznej względem środków przekazu. Mówiąc
o podstawowych metodach duszpasterskiego wychowywania, należy wymienić przede wszystkim: homilie, kazania, katechezy, pogadanki, posługę w konfesjonale oraz organizowanie konferencji
tematycznych 77.
Głoszenie homilii oraz kazań, w których porusza się zagadnienia właściwego korzystania ze środków społecznego przekazu,
powinno koncentrować się wokół rodziny. To ona jest najbardziej
narażona na niebezpieczeństwa wynikające ze złego wykorzystywania mediów. Należy jednak przy tym pamiętać, że kapłan głoszący kazanie nie ma być postrzegany przez wiernych jako ekspert
w dziedzinie współczesnych środków przekazu. Priorytetem przepowiadania jest temat Dobrej Nowiny i troska o dobro wiernych 78.
Dobrą okazją do wygłoszenia tematycznych kazań czy zorganizowania spotkań we wspólnocie parafialnej, na których porusza się kwestie środków społecznego przekazu, jest Światowy
Dzień Środków Społecznego Przekazu lub też wspomnienie liturgiczne św. Izydora z Sewilli (4 kwietnia), patrona internautów.
77 G. Delmanowicz, Internet moralnym wyzwaniem dla człowieka Trzeciego Tysiąc
lecia…, dz. cyt., s. 98.
78 Zob. Benedykt XVI, Wierzcie w moc waszego kapłaństwa (25 V 2006). Prze
mówienie podczas spotkania z duchowieństwem w archikatedrze św. Jana;
Z. Dusza, Środki społecznego przekazu a duszpasterstwo, w: Duszpasterz wczo
raj, dziś i jutro, cz. 3 Pierwsze kroki duszpasterza, red. A. Michalik, Tarnów 1997,
s. 269 (Academica, 36).
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Umiejętność wykorzystania przez duszpasterzy kalendarza liturgicznego, w którym swoje miejsce znalazły również środki przekazu, świadczy o pewnej wrażliwości duszpasterskiej względem
spraw bieżących.
Dzień Środków Społecznego Przekazu został ustanowiony
przez papieża Pawła VI 7 maja 1976 roku. Takie również było zalecenie Soboru Watykańskiego II w dekrecie Inter mirifica: „Chcąc
skutecznie wesprzeć różnorodne formy apostolstwa Kościoła odnośnie do środków społecznego przekazu, winno się wyznaczyć
we wszystkich diecezjach świata, według uznania biskupów, obchodzony corocznie «Dzień», w którym wierni byliby pouczeni o swych obowiązkach w tej dziedzinie, wzywani do modlitwy
w tej intencji oraz do zbierania ofiar na ten cel, by je przeznaczyć na utrzymanie i rozwijanie popieranych przez Kościół intencji i przedsięwzięć na tym polu odpowiednio do potrzeb katolickiego świata” (IM 18). Począwszy od 1976 roku orędzia na
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu publikowane
są z datą 24 stycznia, czyli w dniu liturgicznego wspomnienia
św. Franciszka Salezego, który został ogłoszony również patronem prasy. W kościołach całego świata czyta się je w trzecią niedzielę maja.
Kapłan, głosząc kazania, w których obecne jest zagadnienie
krytycznego korzystania przez wiernych ze środków społecznego
przekazu, powinien pamiętać, że nie może głosić swojej prywatnej
nauki, ale winien głosić naukę Kościoła, w tym wielkie bogactwo
myśli Soboru Watykańskiego II na temat mediów. Musi równocześnie unikać budowania wizji zniszczenia moralnego przez środki przekazu. Taka postawa wcale nie zachęca wiernych do doskonalenia własnej postawy względem nich. Duszpasterz nie może
traktować kultury masowej jako głównego wroga Boga i Kościoła,
choćby cechowała się ona areligijnością, przedstawiała programy i filmy wrogie religii i wartościom chrześcijańskim. Kultura
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masowa we wszystkim, co jest w niej dobre i piękne, pośrednio
służy Bogu jako Stwórcy wszelkiego dobra i piękna. Kapłan nie
powinien również dokonywać publicznego rozliczania się z konkretnymi programami, audycjami czy artykułami, ponieważ takie zachowania zwiększają tylko popularność ich twórców, a ambona nie jest właściwym do tego miejscem 79.
W kazaniu poświęconym środkom społecznego przekazu nie
powinno natomiast zabraknąć omówienia kilku istotnych elementów. Przede wszystkim powinno mówić się na temat roli Kościoła,
który kierowany troską pasterską o wiernych, chce prowadzić ich
do umiejętności dojrzałego korzystania ze środków przekazu, tym
bardziej, że sam nie może wystarczająco wpływać na treść i przesłanie programów, audycji czy artykułów. Kapłan musi uczyć wiernych odpowiedzialności za sposób korzystania ze środków społecznego przekazu, mając na uwadze, że treści w nich zawarte mogą
przyczynić się nie tylko do jakiś chwilowych, doraźnych zachwiań
w wierze, czy wątpliwości, ale mogą wpłynąć na późniejsze podejście do Boga i wiary. Nie może również zabraknąć zwracania uwagi
wiernych na fakt uzależnienia się od mediów, obowiązku prowadzenia działalności apostolskiej i wychowawczej przez wszystkich
ludzi, a zwłaszcza przez rodziców, nauczycieli i twórców środków
społecznego przekazu 80.
Formacja chrześcijańska zmierzająca do korzystania ze środków społecznego przekazu powinna przybierać również inne
formy. Może być ona realizowana choćby w sakramencie pokuty
i pojednania, kiedy to spowiednik powinien zwracać uwagę penitentowi na zachowania wynikające z niewłaściwego korzystania
79 T. Ryłko, Wskazania duszpasterskie o wychowaniu do dojrzałego korzystania ze
środków społecznego przekazu, w: Kościół a kultura masowa, dz. cyt., s. 330.
80 T. Ryłko, Wskazania duszpasterskie o wychowaniu…, dz. cyt., s. 330; zob. H. Zga
niacz, Jak zorganizować w parafii Dzień Środków Społecznego Przekazu?, w: Ko
ściół a kultura masowa, dz. cyt., s. 232–236.
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z mediów 81. Ponieważ w dziedzinie środków przekazu istnieje
wiele niejasności i złych zachowań, jakich może dopuszczać się
człowiek, kapłan winien być przygotowany do udzielenia jednoznacznych odpowiedzi na pojawiające się trudności. Aby mogło
się to dokonać, sam duszpasterz musi być odpowiednio przygotowany do tej funkcji, poprzez zaznajomienie się z fachową literaturą i permanentną formację duchową samego siebie.
Dbanie przez kapłana o rozwój własnej duchowości i samodyscypliny w korzystaniu ze środków audiowizualnych pomoże uchronić go od laicyzacji oraz dezintegracji jego osobowości.
Początkiem właściwego podejścia do mediów musi być zajęcie odpowiedniej postawy względem nich. Należy unikać podejść skrajnych – zachwytu i bezkrytycznego entuzjazmu albo postawy całkowitego zamknięcia i rezygnacji. Właściwą postawą jest roztropne
otwarcie. Zachowanie go nie przyniesie kapłanowi strat duchowych, a jego poczynania duszpasterskie nie będą mniej skuteczne 82.
Postawa rozumnie otwarta zakłada, że duchowny zna właściwą
rolę środków przekazu i ich miejsca w życiu współczesnego człowieka. Jest zaznajomiony z nauczaniem Kościoła w tym względzie.
Zna zasady, jak należy wykorzystywać te środki do czynienia dobra w codziennym życiu oraz w duszpasterstwie.
Prezbiter powinien umieć ocenić treści przekazywane przez
środki komunikacji społecznej. Dla osiągnięcia tego celu duszpasterz musi wystrzegać się wymienionych wyżej dwóch skrajnych
postaw. Nie może w mediach szukać tylko i wyłącznie rozrywki
oraz przyjemności, jak również nie może traktować ich wyłącznie
81 W związku z rozwojem najnowszego medium, czyli internetu, w 2005 roku
został opracowany specjalny rachunek sumienia internauty. Tekst rachunku
sumienia został zamieszczony w: G. Delmanowicz, Internet moralnym wyzwa
niem dla człowieka Trzeciego Tysiąclecia…, dz. cyt., s. 100–102.
82 T. Ryłko, Wskazania duszpasterskie o wychowaniu do dojrzałego korzystania ze
środków społecznego przekazu, dz. cyt., s. 323–324.
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jako pomocy w szukaniu materiałów duszpasterskich. Należy zatem stosować zasadę równowagi i wyważenia właściwą dla osoby
duchownej, która sama ma kierować umysłami i sercami innych
ludzi, również w tej dziedzinie 83.
Wychowywanie do krytycznego korzystania ze środków przekazu we wspólnocie Kościoła zakłada wychowywanie do dyscypliny.
Polega ono na budzeniu sumienia moralnego w wyborze odpowiednich programów, przy zachowaniu postawy aktywnej, polegającej
na interpretacji treści i ich właściwej ocenie 84. Skoro wychowywanie do dyscypliny audiowizualnej jest tak istotne dla osób świeckich, tym bardziej wśród duchownych i osób konsekrowanych
należy podkreślać taką właśnie potrzebę formacji. Zwłaszcza że
w wielu przypadkach środki społecznego przekazu służą osobom
duchownym jako środek „na zabijanie wolnego czasu”.
W nurt formacji kościelnej do korzystania ze środków społecznego przekazu wpisują się również zgromadzenia zakonne, które
w swoim charyzmacie mają także głoszenie Ewangelii przy pomocy mediów i wychowywanie do ich krytycznego odbioru. Pośród
takich zgromadzeń można wymienić redemptorystów, werbistów
czy paulistów. Każda z tych rodzin zakonnych dba o formację umysłów i sumień współczesnych katolików, aby w oparciu o wartości chrześcijańskie i nauczanie Kościoła posługiwali się środkami
społecznego przekazu.
Dla Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów) nowym wyzwaniem apostolskim stało się założenie rozgłośni
83 T. Ryłko, Wskazania duszpasterskie o wychowaniu do dojrzałego korzystania ze
środków społecznego przekazu, dz. cyt., s. 323–324..
84 „Odbiorcy przyjmują postawę aktywną, gdy właściwie będą interpretować podawane wiadomości, gdy będą je ważyć i oceniać w zależności od źródeł pochodzenia i kontekstu, gdy będą dokonywać dokładnego i ostrożnego wyboru i osądu, gdy otrzymane wiadomości będą uzupełniać, w razie konieczności,
innymi źródłami, i wreszcie, gdy nie będą się wahać z otwartym wyrażeniem
swej aprobaty, zastrzeżeń czy całkowitej dezaprobaty” (CP 82).
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Radio Maryja i telewizji Trwam. Te katolickie środki społecznego
przekazu, poprzez niekwestionowaną obecnie siłę oddziaływania
na katolików w Polsce i na świecie, są nie tylko sposobem współczesnego przepowiadania Ewangelii, ale również, poprzez rzetelność i kompetencję, wychowują katolików do właściwego i krytycznego traktowania wszystkich środków społecznego przekazu.
Są wyraźnym głosem katolickim we współczesnym świecie, którego nie można lekceważyć 85.
Werbiści, czyli Zgromadzenie Słowa Bożego, również troszczą
się o jak najskuteczniejsze głoszenie Ewangelii przy wykorzystaniu
dostępnych środków społecznego przekazu. Dotyczy to zwłaszcza tych terenów, gdzie Ewangelia nie jest jeszcze znana lub głosi
się ją w sposób niewystarczający. Poprzez swoje publikacje z dziedziny religijnej, społecznej i kulturalnej, drukowane w wydawnictwie Verbinum, przyczyniają się do zwiększenia świadomości odpowiedzialności za media i krytycznego ich wykorzystywania 86.
Na szczególną uwagę zasługują pauliści, czyli Towarzystwo
Świętego Pawła, dla których charyzmatem apostolskim jest prowadzenie działalności ewangelizacyjnej przy pomocy środków społecznego przekazu. Stanowią o tym konstytucje paulistów: „Zawsze
otwarte na znaki czasu, zgromadzenie akceptuje i przyjmuje jako
swój każdy nowy, bardziej sprawny i skuteczny środek, jaki inteligencja człowieka odkryje dla większego dobra ludzkości” 87.
Wierni swoim regułom prowadzą wydawnictwo Edycja Świętego
Pawła, które wydaje nie tylko książki i publikacje naukowe, ale
również multimedia. Przy ich pomocy pauliści nie tylko przepo85 Zob. J. Oppitz, Historia i duchowość alfonsjańska, Kraków 1987; Misyjne dzieło
zgromadzenia redemptorystów, red. R. Hajduk, Tuchów 1996.
86 B. Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce. Instytuty życia konsekrowanego i stowa
rzyszenia życia apostolskiego, Warszawa 2002, s. 126–127; zob. Werbiści w Polsce,
red. R. Malek, Pieniężno 1982.
87 B. Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce…, dz. cyt., s. 101.
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wiadają współczesnemu światu Ewangelię i szerzą naukę Kościoła,
ale uwrażliwiają odbiorców mediów na mechanizmy ich działania, dbając tym samym o prowadzenie formacji chrześcijańskiej 88.
Kościół widzi w mediach dar od Boga, prowadzący do rozwoju wspólnoty między ludźmi i dostrzega ich służebną rolę jako narzędzie zbawcze. Każdy duszpasterz, będąc wychowawcą innych,
realizując w swojej pasterskiej posłudze wolę Bożą kształtowania pełnego człowieka, nie może pomijać w tym procesie środków przekazu i musi uczynić z nich również przedmiot naukowej i fachowej refleksji 89.
Mając na uwadze środowiska, w których przebiega proces formacji do krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu, nie można pominąć środowiska szkół, gdzie młody człowiek,
na właściwym dla swojego poziomu etapie życia, poddawany jest
niejako całościowej formacji ludzkiej, duchowej i intelektualnej.
Obok domu rodzinnego i wspólnoty Kościoła to właśnie w szkołach dojrzewa osobowość młodych ludzi oraz ich podejście do rzeczywistości. Potrzeba zatem podjąć także refleksję nad tym środowiskiem formacji.

3.3. Formacja do korzystania ze środków
społecznego przekazu w szkołach i uczelniach wyższych
Formacja do dojrzałego i krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu powinna dokonywać się w sposób metodyczny
88 Zob. Konstytucje i Dyrektorium Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 1989;
J. Alberione, Abundates divitiae gratiae suae. Charyzmatyczna historia Rodziny
Świętego Pawła, przeł. W. Wiśniowski, R. Łobko, M. Romanowski, red. wyd. pol.
K. Burski, Częstochowa 2001.
89 T. Ryłko, Wskazania duszpasterskie o wychowaniu do dojrzałego korzystania ze
środków społecznego przekazu, dz. cyt., s. 323.
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i regularny w szkołach, gdzie uczniowie we właściwy dla swojego poziomu rozwoju sposób stopniowo poznawaliby zarówno teoretycznie, jak i praktycznie zasady odbioru środków przekazu 90.
Każda szkoła w pełnieniu swojej misji wychowywania młodego człowieka musi spełniać dwa główne zadania, a mianowicie:
nauczać i wychowywać 91. Nauczanie dotyczy wyposażania dzieci i młodzieży w cały system odpowiednich pojęć i wiedzy, który
potrzebny będzie w życiu i późniejszej pracy. Natomiast wychowywanie ma na celu kształtowanie zasad, norm moralnych, potrzebnych do dojrzałego funkcjonowania w przestrzeni społecznej.
Zarówno nauczanie, jak i wychowywanie są ze sobą ściśle powiązane i jako takie powinny być rozpatrywane integralnie 92.
Podstawowym zadaniem każdej szkoły jest właściwe rozwijanie osobowości uczniów. Dokonuje się to poprzez kształtowanie
władz umysłowych, rozwijanie zdolności do wydawania prawdziwych sądów, wprowadzanie w dziedzictwo kultury, kształtowanie poczucia wartości, jak również przygotowanie do podjęcia
pracy i umiejętności współżycia z ludźmi (DWCH 5). Tak rozumiane wychowywanie poprzez szkołę zakłada równocześnie wykluczenie z działalności tego wszystkiego, co sprzeciwiałoby się
prawom osoby ludzkiej, postępowi czy pokojowemu współżyciu
ludzi i właściwie pojętemu pluralizmowi społecznemu (DWCH 6).
90 „Formacja tego rodzaju powinna dokonywać się w sposób metodyczny i regularny w szkołach, gdzie uczniowie stopniowo poznawaliby w sposób pewny,
zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, zasady lektury i krytyki dzieł współczesnych. Dlatego ta dziedzina powinna znaleźć swoje miejsce w programach
szkolnych, by potem móc ją tylko uzupełniać podczas konferencji, zjazdów
i ćwiczeń prowadzonych pod kierownictwem ekspertów” (CP 69).
91 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 226.
92 Por. szerzej: Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Szkoła katolicka
u progu trzeciego tysiąclecia, w: Rada Szkół Katolickich, Szkoła miejscem kształ
towania postawy patriotycznej. Szkoła katolicka u progu Trzeciego Tysiąclecia,
Częstochowa 1998, nr 9–10, s. 103–131.
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Prawidłowo prowadzone w szkołach wychowywanie zakłada
równocześnie uczenie dzieci i młodzieży właściwego korzystania
z daru wolności. Dobrze rozumiana wolność szanuje prawa uczniów do kształtowania własnych sumień, w zgodzie z zasadami
i wartościami, jakie otrzymują oni w swoich rodzinach, w których
panuje określony światopogląd na życie. Właściwie pojęta wolność
liczy się również z własnymi przekonaniami uczniów, które rozwijają się w oparciu o uczciwe poszukiwania duchowe 93.
Szkoła, wypełniając dobrze swoją rolę wychowawczą, wspiera
rodziny w ich procesie wychowywania dzieci i młodzieży (KPK 796).
Z tego powodu szkoła nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do
przekazywania wiedzy. Musi służyć uczniom pomocą w poszukiwaniu sensu życia i odpowiedzi na podstawowe pytania. Powinna
również przygotowywać ich do podejmowania właściwych wyborów i decyzji życiowych, takich, które będą służyły ich rozwojowi. Formacja w szkołach musi tak przebiegać, aby uczniowie rozumieli, że w życiu należy posługiwać się określonymi zasadami
i wartościami moralnymi, choćby niejednokrotnie było to połączone z trudnościami. Dlatego na szkole spoczywa odpowiedzialność
całościowego kształtowania młodego człowieka, czyli wychowywanie go we wszystkich wymiarach ludzkiego życia – fizycznego,
intelektualnego i duchowego 94.
Analizując właściwe kształtowanie postaw u dzieci i młodzieży
na etapie szkoły, należy wskazać również na ważną rolę nauczyciela, który jest wychowawcą (DWCH 5; EN 70). Zadania, jakie przed
nim stoją, są na tyle istotne i odgrywają tak znaczącą rolę w życiu dzieci i młodzieży, że nazywa się go „przewodnikiem młodych
charakterów i umysłów” (PS 12). Tak rozumiana misja nauczyciela
93 Jan Paweł II, Nauczanie religii w polskiej szkole (06.06.1991), OR 12 (1991) nr 6,
s. 3–4.
94 Jan Paweł II, Rola szkoły w wychowaniu (13.09.1998), OR 20 (1999) nr 1, s. 54.
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podkreśla jednoznacznie, że musi być on nie tylko tym, który przekazuje wiedzę czy doskonali pewne umiejętności uczniów, ale jest
w równym stopniu przekazicielem wartości 95. Samo zatem wychowywanie staje się również udziałem w dziele apostolskim, ponieważ w sensie duchowym osoby, które wychowują, niejako „rodzą
wychowanka” (LdR 16) 96.
Formacja, która dokonuje się na płaszczyźnie życia szkolnego,
dotyczy także środków społecznego przekazu. Dzieci i młodzież
mają w dzisiejszym świecie nieograniczony dostęp do mediów
i w wielu przypadkach posługują się nimi sprawniej niż dorośli.
Jak już wspomniano, ich życie w znacznej mierze niejako toczy
się w świecie wirtualnym, konieczna jest więc właściwa formacja do tego, by nabyli umiejętność opierania się złym zjawiskom
obecnym w mediach, a równocześnie czerpali z nich to, co może
wpływać pozytywnie na ich rozwój 97.
Według dokumentów synodalnych Kościoła w Polsce do głównych celów edukacji szkolnej w dziedzinie środków społecznego
przekazu powinno należeć wypracowanie umiejętności analizo95 Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu, 20, w: II Polski Synod Plenarny
(1991–1999), dz. cyt., s. 52.
96 „Kościół odnosi się ze szczególnym uznaniem do powołania nauczyciela – wychowawcy. W rozumieniu pedagogiki katolickiej nauczyciel jest nie tylko specjalistą ograniczającym się do przekazywania w sposób usystematyzowany
zespołu wiadomości, lecz przede wszystkim wychowawcą i mistrzem wspierającym powołania swoich uczniów do życia w prawdzie i miłości. Jan Paweł II
stwierdza wprost, że wychowawca rodzi wychowanka w znaczeniu duchowym. Uznając wychowanie za autentyczne apostolstwo, Kościół dostrzega
w nim szczególną formę udziału w posłannictwie prorockim Chrystusa, jedynego Mistrza i Nauczyciela”, Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu, 20,
w: II Polski Synod Plenarny (1991–1999), dz. cyt., s. 50–51.
97 Zob. H. Budzeń, Media jako składnik procesu dydaktyczno‑wychowawczego,
w: Media jako wyzwanie wychowawcze, dz. cyt., s. 29–41; D. Zalewski, Nauczy
ciel – mistrz w epoce technologii cyfrowych, w: Media jako wyzwanie wychowaw
cze, dz. cyt., s. 57–66.
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wania i krytycznego postrzegania przekazu medialnego. W edukacji chodzi bowiem o pomoc w osiągnięciu „krytycznego dystansu”
w stosunku do mediów, poprzez tworzenie w świadomości istniejącej różnicy pomiędzy przekazem a rzeczywistością, uczenie
swoistego języka, jakim posługują się media, jak również zaznajamianie uczniów z systemem produkcji i prawami ekonomii, jakimi rządzą się środki społecznego przekazu 98.
Szkoły powinny przygotowywać uczniów do poznawania i rozumienia mediów, do właściwej oceny ich treści oraz do posługiwania się nimi według zdrowych kryteriów, które cechować będzie umiarkowanie i dyscyplina. Ludzie młodzi, dzięki właściwej
formacji na etapie szkoły, muszą rozumieć, jak ważną rolę mogą
odegrać środki przekazu w ich własnej formacji, jak wielka spoczywa na nich odpowiedzialność, aby przy użyciu środków społecznego przekazu umacniać postawy pozytywne 99.
Szkoła, w której dokonuje się formacja do korzystania ze środków społecznego przekazu, służy nieocenioną pomocą rodzinie
i wykazuje troskę o kształtowanie sumień młodych ludzi, które będą zdolne do wydawania sądów obiektywnych, prowadzących do przyjmowania lub odrzucania takich czy innych treści
medialnych 100.
Formacja prowadzona w szkole jest zatem kontynuacją formacji dokonującej się w rodzinie. Dlatego do wszystkich nauczycieli skierowane jest przesłanie, aby nie zapominali, że „ich działalność pedagogiczna ma miejsce w sytuacji, gdy liczne transmisje
98 Ewangelizacja kultury i środków społecznego przekazu, 81, w: Media jako wyzwa
nie wychowawcze, dz. cyt., s. 121.
99 Paweł VI, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Środki
komunikacji społecznej ważnymi elementami cywilizacji (2 V 1967), w: Orędzia
papieskie…, dz. cyt., s. 15.
100 Paweł VI, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Komu
nikacja społeczna a rodzina, dz. cyt., s. 22.
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i widowiska dotyczące wiary i zasad moralnych docierają codziennie do uczniów, potrzebujących ciągłych i jasnych wyjaśnień
i sprostowań” 101. Jak już zostało powiedziane, każdy nauczyciel
jest wychowawcą nie tylko na płaszczyźnie naukowej, ale również
w przekazywaniu wartości i zasad moralnych.
Nauczyciele, prowadząc zajęcia dydaktyczne, winni poświęcić
czas wyjaśnianiu języka, jakim posługują się współczesne środki przekazu. Muszą kształtować w uczniach wrażliwość, krytyczną postawę wobec języka dominującego w mediach, który stał
się integralną częścią kultury. Jest to potrzebne m.in. dlatego, że
„zastosowanie nowych technik przekazu tylko w części stało się
dobrodziejstwem” 102.
Ważną rolę w procesie formacji na etapie szkół odgrywają szkoły katolickie. W jeszcze większym stopniu wezwane są one do tego,
aby wychowywać uczniów do życia w oparciu o wartości chrześcijańskie 103. Szkołę, w myśl Kodeksu prawa kanonicznego, można uznać za katolicką, o ile spełnia określone warunki: jest kierowana przez kompetentną władzę kościelną lub kościelną osobę
prawną (diecezję, parafię lub zgromadzenie zakonne), lub gdy została uznana dokumentem wydanym przez kompetentną władzę
kościelną (KPK kan. 803).
Jednakże tym, co musi wyróżniać szkołę katolicką, jest jej ukierunkowanie chrystocentryczne. W takiej szkole głównym punktem odniesienia, tak w nauczaniu, jak i wychowywaniu, mają być
osoba Jezusa Chrystusa, Jego Ewangelia oraz nauczanie Kościoła.
101 Paweł VI, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Odbiorca
komunikacji społecznej: oczekiwania, prawa i obowiązki (23 IV 1978), w: Orędzia
papieskie…, dz. cyt., s. 80–81.
102 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Kino –
nośnik kultury i propozycja wartości (6 I 1995), w: Orędzia papieskie…, dz. cyt.,
s. 205.
103 Zob. Jan Paweł II, Wychowanie człowieka do wartości moralnych (05.03.1994),
OR 15 (1994) nr 8, s. 33.
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Jest to tym bardziej istotne, gdy ma się na względzie integralne
wychowanie młodego człowieka w duchu wartości chrześcijańskich. Celem szkoły katolickiej jest nie tylko dostarczenie uczniowi wiedzy oraz rozwijanie jego umiejętności, ale również doprowadzenie go do pełnego ludzkiego i chrześcijańskiego rozwoju 104.
W szkole katolickiej dokonuje się również formacja chrześcijańska. Wszystko to, co dzieje się w szkole, łącznie z przekazywaniem
wiedzy i rozwijaniem zdolności, musi być podbudowane zachowaniami charakterystycznymi dla religii chrześcijańskiej, w oparciu o poszanowanie godności każdego człowieka. Jest to swoista
pedagogika chrześcijańska, dla której inspiracją jest Ewangelia.
Ponieważ człowiek żyje w konkretnych uwarunkowaniach
społeczno‑kulturowych, będących znakami czasu, od najmłodszych już lat powinien być przygotowywany do takiego sposobu
życia, aby dla świata stawał się przykładem dobrego chrześcijanina,
głoszącego swoim życiem przesłanie Ewangelii. Dzięki szkole katolickiej młody człowiek może być do tego zadania bardziej przygotowany, tym bardziej jeśli weźmie się pod uwagę, że współczesny świat często żyje w oderwaniu od wartości ewangelicznych 105.
Nauczyciele i wychowawcy w szkole katolickiej sami mają kierować się zasadami wiary katolickiej 106, jak również mają prawo
i obowiązek wymagać od uczniów respektowania tychże zasad.
Życie według nich ma służyć uczniom pomocą w krytycznym
104 Jan Paweł II, Przemówienie do nauczycieli i wychowawców (01.06.1982),
OR 3 (1982) nr 10, s. 29.
105 Jan Paweł II, List na Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Za
konne Zadania szkoły (02.02.1989), OR 10 (1989) nr 1–2, s. 25.
106 „Katolicki wychowawca jest wezwany do sumiennego kierowania się chrześcijańską wizją człowieka, w zgodzie z nauczaniem Kościoła. Tak pojęta praca
wychowawcza, odnajdując wzór człowieczeństwa w Jezusie Chrystusie, zmierza do możliwie pełnego i wszechstronnego rozwoju człowieczeństwa wychowanków”, w: Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu, 14, w: II Polski Synod
Plenarny (1991–1999), dz. cyt., s. 51.
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przyjmowaniu informacji oraz w ciągłym poszukiwaniu prawdy
i kierowania się nią w codziennym postępowaniu 107. W tym znaczeniu szkoła katolicka może być również właściwym środowiskiem, w którym dokonywać się będzie formacja do krytycznego
korzystania ze środków społecznego przekazu.
Jeżeli nauczyciel w szkole katolickiej będzie miał świadomość
tego, że sam względem uczniów jest ewangelizatorem, a jego praca ma charakter apostolstwa, będzie gotowy do tego, aby budować harmonię pomiędzy wiarą, życiem i kulturą 108. Przez to będzie służył swoją wiedzą i doświadczeniem w wyjaśnianiu uczniom,
jak powinni posługiwać się środkami społecznego przekazu, akcentując przede wszystkim fakt, że można uczynić z nich również
narzędzie ewangelizacyjne, służące budowaniu dobra i wspólnoty
między ludźmi. Nauczyciel nie może przecież zapomnieć o tym,
że jego działalność pedagogiczna ma miejsce w sytuacji, w której
liczne przekazy medialne dotyczące wiary oraz zasad moralnych
codziennie docierają do uczniów. Dlatego potrzebują oni ciągle
jasnych wyjaśnień, interpretacji i sprostowań 109.
Z jednej strony nauczyciel katolicki powinien mówić uczniom
o niebezpieczeństwach wynikających ze złego korzystania z mediów, a równocześnie powinien promować takie programy, audycje, widowiska, przedstawienia oraz filmy, których przesłanie
jest wartościowe i ubogacające. W tym celu nauczyciel w szkole katolickiej powinien organizować wyjazdy do kin lub teatrów
na sztuki promujące pozytywne wartości, zwłaszcza chrześcijańskie. Powinien również organizować w szkole spotkania z ludźmi
107 A. Solak, Człowiek i jego wychowanie. Zagadnienia wybrane, Tarnów 2001,
s. 156–157.
108 Benedykt XVI, Wychowawcy katoliccy świadkami nadziei (17.04.2008), „Wiado
mości KAI” 27.04.2008, nr 17, s. 35–36.
109 Paweł VI, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Odbiorca
komunikacji społecznej: oczekiwania, prawa i obowiązki (23 IV 1978), dz. cyt., s. 81.
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kultury, którzy przybliżaliby uczniom prymat dobra w środkach
przekazu i dawali świadectwo własnego życia opartego na wierze
chrześcijańskiej. Wychowawcy powinni zachęcać dzieci i młodzież
do tego, aby sami tworzyli filmy, audycje, programy i pisali artykuły. W ten sposób młody człowiek może zrozumieć mechanizmy
rządzące środkami społecznego przekazu. Jednocześnie mogą odkryć radość tworzenia „dobrych wiadomości”.
W dobie internetu jako głównego nośnika informacji i rozrywki swoje miejsce w szkołach i programach edukacji medialnej
powinna znaleźć również formacja do korzystania z tego środka
społecznego przekazu (EI 17). Ma to miejsce wtedy, gdy tworzy się
przemyślane programy kształcenia, zmierzające nie tylko do tego,
aby uczeń potrafił sprawnie posługiwać się internetem, ale także znał mechanizmy działania tego medium, z uwzględnieniem
zagrożeń z niego płynących 110. Wymaga to oczywiście wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i możliwości korzystania z nowoczesnych technologii.
Wyjątkowym czasem, w którym dokonywać się może wyżej wymieniony rodzaj formacji, jest katecheza. Pośród wielu przedmiotów szkolnych właśnie w katechezie następuje wyjątkowe spotkanie młodego człowieka z Bogiem. Jej głównym zadaniem jest
pomoc uczniom wierzącym w lepszym zrozumieniu i codziennym
przeżywaniu orędzia chrześcijańskiego, które konfrontowane jest
z problemami moralnymi i egzystencjalnymi, właściwymi dla każdego człowieka. Natomiast w odniesieniu do uczniów mających
wątpliwości religijne katecheza winna nieść pomoc w odkryciu
na nowo przesłania ewangelicznego 111.

110 Zob. M. Braun‑Gałkowska, Oddziaływanie mediów na osobowość dziecka, w: Ro
dzina. Dziecko. Media, red. L. Dyczewski, Lublin 2005, s. 84.
111 Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu, 10, w: II Polski Synod Plenarny
(1991–1999), dz. cyt., s. 51.
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Katecheza jest również okazją do tego, aby poruszać tematy
istotne dla światopoglądu dzieci i młodzieży. Stanowi zatem sposobność do podejmowania zagadnień związanych ze środkami
społecznego przekazu. Młodzi ludzie znajdują się w takim okresie swojego życia, w którym rozwija się ich postrzeganie świata,
a media odgrywają tu niejednokrotnie decydującą rolę. Następuje
bowiem konfrontacja pomiędzy tradycyjnymi wartościami, promowanymi przez rodzinę, szkołę i Kościół, a wartościami proponowanymi przez środki przekazu. Dzieci i młodzież stają się przez
to nieświadomymi uczestnikami owej konfrontacji i bardziej niż
dorośli podatni są na przekaz medialny 112.
Podczas katechezy należy podejmować z uczniami pewne konkretne tematy, które rozwijałyby w nich właściwe podejście do
środków komunikacji społecznej. W pierwszej kolejności zadaniem katechety jest zwrócenie uwagi na szkodliwość zbyt długiego czasu bezmyślnie spędzanego przed telewizorem lub monitorem komputera. Staje się to często przyczyną dezorganizacji
życia młodego człowieka, skutkującej zaniedbaniami obowiązków domowych, szkolnych i religijnych. Nieprzemyślane i nieplanowane poświęcanie czasu rozrywce medialnej może wpłynąć
również na zdrowie psychiczne i pogorszenie się relacji z bliskimi oraz rówieśnikami.
Młody człowiek często jest zafascynowany światem wirtualnym. Dlatego podczas rozmów katecheta powinien wyjaśniać, że
świat środków przekazu nie zawsze odzwierciedla rzeczywistość.
Barwność i bogactwo rzeczy proponowanych w telewizji lub internecie mocno kontrastują z życiem codziennym i mogą być dla młodych przyczyną frustracji, niezadowolenia z tego, co mają, i chęci
zmiany za wszelką cenę, choćby była ona niemoralna i zła.
112 T. Ryłko, Wskazania duszpasterskie o wychowaniu do dojrzałego korzystania ze
środków społecznego przekazu, dz. cyt., s. 332.
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Wartości chrześcijańskie w środkach społecznego przekazu
często są deprecjonowane. Przedstawia się w nich egoistyczną wizję rodziny i szczęścia, które można osiągnąć nawet kosztem drugiego człowieka. Ponieważ jest to obecnie zjawisko powszechne,
na katechecie spoczywa szczególna odpowiedzialność za promocję wartości chrześcijańskich oraz obronę tradycyjnego modelu
rodziny i chrześcijańskiego stylu życia.
W obliczu takich niebezpieczeństw zadanie katechezy jawi się
jako takie wychowanie młodych ludzi, aby umieli właściwie ocenić istotę i wartość tego, co proponują środki przekazu. Stąd konieczność wykładu nauki katolickiej w tej dziedzinie (por. IM 16).
W programach katechetycznych powinny znaleźć się elementy
uczące dzieci i młodzież właściwego i odpowiedzialnego korzystania ze środków przekazu 113. Jest to istotne w przypadku młodych ludzi nie tylko z powodu dbania o ich zrównoważoną formację, rozwijającą zmysł krytyczny i autodyscyplinę, ale również
ze względu na ich rzeczywisty postęp na płaszczyźnie ludzkiej 114.
Dogodną okazją do poruszania zagadnień z zakresu środków
społecznego przekazu mogą być przygotowania uczniów do szczególnych wydarzeń z życia religijnego, jak choćby I Komunia Święta,
sakrament bierzmowania czy katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dzieci.
Przygotowując dzieci do I Komunii Świętej, omawia się z nimi
dokładnie ocenę moralną różnych ludzkich zachowań w konfron113 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Rola
kaset magnetofonowych i magnetowidowych w kształtowaniu kultury i sumienia
(24 I 1993), 126, w: Orędzia papieskie…, dz. cyt., s. 190.
114 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Ko
munikacja społeczna czynnikiem ochrony i rozwoju dzieci w rodzinie i w społe
czeństwie (23 V 1979), 56; w: Orędzia papieskie…, dz. cyt., s. 86–88; Jan Paweł II,
Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Komunikacja spo
łeczna w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży (15 IV 1985), 88, w: Orędzia
papieskie…, dz. cyt., s. 135.
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tacji z przykazaniami Bożymi i kościelnymi. Poruszać więc można również problem dobrego wykorzystywania środków przekazu.
Natomiast przygotowując młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zwraca się ich uwagę na osiągnięcie dojrzałości chrześcijańskiej, w tym i krytycznego korzystania z mediów 115.
Nie można jednak zapominać o tym, że współczesne media są
również dobrym środkiem ewangelizacji i jako takie muszą być wykorzystywane w katechezie. „Nasuwają się tu spontanicznie wielkie możliwości, jakich dostarczają zarówno środki społecznej informacji, jak również pomoce służące do przekazu grupowego:
telewizja, prasa, radio, płyty, taśmy magnetofonowe oraz wszystkie urządzenia audiowizualne. Wysiłki dokonane już szczęśliwie
w tej dziedzinie uprawniają do nadziei. Doświadczenie wskazuje np. na wielkie efekty nauczania radiowego czy telewizyjnego,
byleby łączyły ze sobą wielką troskę o wartości estetyczne i ścisłą
wierność dla Magisterium” (CT 46).
Powinny przyczyniać się one do przekazu prawd wiary i życia Kościoła w sposób odnowiony, dostosowany do wymogów
współczesności, a przez to bardziej trafiający do umysłów i serc
uczniów 116. Środki społecznego przekazu „wprzęgnięte” w służbę
Ewangelii bardzo uskuteczniają i poszerzają zakres słuchania słowa Bożego, a na etapie szkolnym i katechetycznym stanowią nieocenioną pomoc w przyjęciu wiary (por. EN 45).

115 T. Ryłko, Wskazania duszpasterskie o wychowaniu do dojrzałego korzystania ze
środków społecznego przekazu, dz. cyt., 48, s. 333.
116 „[…] Następne zadanie to poszukiwanie odnowionych metod apostolatu, stosującego nowe środki audiowizualne i drukowane w katechezie, w różnorodnych dziełach wychowawczych, w przedstawianiu życia Kościoła, jego litur
gii, celów, problemów, ale przede wszystkim świadectwa wiary i miłości, która
go ożywia i odnawia”: Paweł VI, Orędzie na Światowy Dzień Środków Spo
łecznego Przekazu Komunikacja społeczna i ewangelizacja świata współczesne
go (16 V 1974), 34, w: Orędzia papieskie…, dz. cyt., s. 52.
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W obecnym czasie zwłaszcza internet stanowi narzędzie, które może być bardzo pomocne w przekazie ewangelicznym 117.
Mądrze wykorzystywany na katechezie pozwoli uczniom odkryć
jego chrześcijańską stronę. Katecheta powinien zatem choćby zaznajamiać swoich podopiecznych ze stronami internetowymi, które poświęcone są zagadnieniom wiary i religii katolickiej, a nawet
w oparciu o dobrze przygotowane konspekty metodyczne przeprowadzać lekcje poświęcone temu medium 118. Jednocześnie przygotowuje uczniów do roztropnego korzystania ze środków społecznego przekazu.
Formacja prowadzona w szkołach dotyczy wszystkich wymiarów ludzkiego życia. Nie jest to tylko sam przekaz wiedzy, ale również troska o rozwój ludzki i duchowy. Szczególnym miejscem formacji umysłów i serc uczniów jest katecheza, podczas której można
podejmować problemy, rozwiązując je w świetle wiary i moralności chrześcijańskiej.
Środki społecznego przekazu obecne w szkole stanowią nieocenioną pomoc w jeszcze skuteczniejszym przekazie wiedzy. Wy
korzystywane na katechezie pozwalają przemówić do młodych
ludzi językiem współczesnym i atrakcyjnym. Nie należy jednak
zapominać również o tym, by wśród uczniów kształtować postawę krytyczną do korzystania ze środków społecznego przekazu, uwrażliwiając na mogące pojawiać się zagrożenia. Od mądrości i kompetencji nauczycieli, wychowawców i katechetów zależy,
117 Zob. Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu
Internet nowym forum dla głoszenia Ewangelii (24 I 2002), w: Orędzia papieskie…,
dz. cyt., s. 240–246; Z. Hanas, Ewangelizacja przez Internet, w: Ewangelizacja
odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. W. Przygoda,
E. Robek, Sandomierz 2011, s. 365–399.
118 Grzegorz Delmanowicz podaje konkretne przykłady konspektów do przeprowadzenia katechezy, poświęconej zagadnieniu internetu i cyberprzestrzeni.
Zob. G. Delmanowicz, Internet moralnym wyzwaniem dla człowieka Trzeciego
Tysiąclecia…, dz. cyt., s. 103–121.
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w jaki sposób młodzi ludzie będą odnosić się do współczesnych
środków przekazu i czy będą one służyć do rozwoju ich osobowości.
Zatem szkoła stanowi ważne środowisko, w którym należy
dbać o właściwą formację do korzystania ze środków społecznego
przekazu. Jest to niejako przedłużenie formacji, jaką dzieci i młodzież otrzymują w tym zakresie w swoich rodzinach. Tym bardziej należy podkreślić ciągły kontakt pomiędzy domem a szkołą, który musi być oparty na wzajemnym dialogu, poszanowaniu
oraz otwartości.
Uczelnie wyższe są kolejnym środowiskiem formacji. Stanowią
one nie tylko kontynuację procesu edukacyjnego, ale pozwalają
wkroczyć w głębszy i dojrzalszy etap życia. Stąd jest rzeczą oczywistą, że należy dbać o właściwy poziom szkolnictwa wyższego,
dostęp do nowoczesnych metod nauczania, atrakcyjność i kompetencję przekazu, w którym nie pomija się ważnych dla młodych
ludzi spraw, dotyczących ich życia i problemów.
Pośród uczelni wyższych swoje wyjątkowe miejsce zajmują
uczelnie katolickie, w których formacja intelektualna łączy się
z formacją duchową. Jak podaje adhortacja apostolska Christifideles
laici, uniwersytety katolickie i uniwersytety świeckie spełniają taką
samą rolę. Jednakże uczelnie katolickie stanowią uprzywilejowane
miejsce, w którym dokonuje się rozwój kultury, dlatego nie może
zabraknąć w nich udziału katolików świeckich. Same też stanowią ważne środowisko formacji (ChL 44, 62).
Poprzez promowanie wiedzy i twórczej pracy uniwersytety służą dobru całej ludzkości. Studentów i wykładowców łączy wspólny cel, jakim jest poszukiwanie prawdy, przekazywanie jej innym
oraz umiłowanie mądrości 119. Uczelnie wyższe, działając w sposób
krytyczny i naukowy, przyczyniają się równocześnie do ochrony
godności osoby i całego dziedzictwa kulturowego. Dokonuje się
119 M. Fijałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 231.
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to poprzez prowadzenie wykładów, prace badawcze czy wszelkie
inne usługi świadczone na rzecz całego społeczeństwa 120.
Pośród wszystkich uniwersytetów uczelnie katolickie tworzą
specyficzny klimat dla rozwoju wspólnoty ludzkiej, która jest ożywiana duchem Ewangelii. To dzięki orędziu Chrystusa wspólnoty akademickie mają swój szczególny charakter. Cechami, jakimi
powinny się one wyróżniać są: miłość braterska, wzajemny szacunek, szczery dialog i poszanowanie godności każdego człowieka.
Wymaga to odpowiednich kompetencji, powagi badań i nauczania, które jest oparte na wartościach chrześcijańskich 121.
Cechą charakterystyczną dla wszystkich wyższych uczelni jest
uprawianie poznania naukowego, które jest poznaniem uniwersalnym 122. Naukowcy, posługując się właściwymi dla swoich dyscyplin
metodami naukowymi, przyczyniają się do wzbogacenia wiedzy
ogólnoludzkiej. Jeśli jednak chodzi o uczelnie katolickie, wykładowcy mają instytucjonalny obowiązek odwoływania się w swoim nauczaniu do przesłania ewangelicznego i w jego świetle prowadzenia wielopłaszczyznowej formacji studentów 123.
Podstawową misją uniwersytetów jest dążenie do prawdy, które dokonuje się poprzez różnorodne badania naukowe oraz przekazywanie wiedzy dla dobra całego społeczeństwa 124. Tymi, którzy są odpowiedzialni za strzeżenie prawdy i dbanie o jej rozwój,
są wykładowcy. Zaleca się, aby w swojej pracy przyjmowali oni postawę służebną względem prawdy, kierując się właściwie ukształtowanym sumieniem. Taki obowiązek ciąży szczególnie na pra120 Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Ex corde Ecclesiae o uniwersytetach katolickich, OR 11 (1990) nr 10–11, s. 5–9; nr 1–2, 12.
121 Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Ex corde Ecclesiae o uniwersytetach katolickich, dz. cyt., 21.
122 A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 255.
123 Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Ex corde Ecclesiae o uniwersytetach katolickich, 27–28.
124 Zob. A. Szostek, Nauka – sumienie – moralność, OR 22 (2001) nr 10, s. 15–16.
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cownikach dydaktycznych uczelni katolickich. Dbając o przekaz
prawdy, powinni czynić to poprzez poszukiwanie całościowej wiedzy o człowieku i świecie 125. Chodzi o wysiłek naukowy zmierzający do przeciwstawiania się poznaniu fragmentarycznemu, które
może doprowadzić do wewnętrznego rozbicia człowieka, przyswajającego sobie wiedzę z różnych dziedzin, często ze sobą niepowiązanych 126.
Aby mógł się dokonywać rozwój prawdy, musi on opierać się
na przesłaniu godności osoby ludzkiej. Stanowi to punkt wyjścia
do podejmowania jakiejkolwiek refleksji naukowej o człowieku,
w tym i do prowadzenia formacji chrześcijańskiej. Nie może być
ona jednak oderwana od formacji naukowej i moralnej. Tylko całościowy proces może prowadzić do swoistej syntezy wiary, rozumu i kultury. Próby interpretacji czy wyjaśniania wiedzy i kultury
z pominięciem czynnika duchowego nie będą w stanie zaspokoić
podstawowych i najgłębszych oczekiwań człowieka 127.
Formacja chrześcijańska do korzystania ze środków społecznego przekazu jest jednym z tych elementów, których nie można
pomijać w całościowym procesie formacyjnym i edukacyjnym na
wyższych uczelniach. Skoro bowiem zaleca się prowadzenie podstawowej formacji do krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu w edukacji szkolnej, tym bardziej na etapie szkolnictwa wyższego należy prowadzić pogłębioną refleksję naukową nad
rzeczywistością medialną. Na poziomie uniwersytetów formacja ta
winna zmierzać nie tylko do lepszego wykorzystywania środków
125 M. Fijałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt., s. 232–233.
126 Zob. J. Stala, Uczyć prawdy i w prawdzie. Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i na
rodu, w: W trzecie tysiąclecie. Komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego
Synodu Plenarnego, red. W. Lechowicz, Tarnów 2002, s. 39.
127 Zob. Benedykt XVI, Misją uniwersytetów katolickich jest propagowanie nowej syn
tezy humanistycznej. Przemówienie do wykładowców i studentów rzymskich
uczelni papieskich i uniwersytetów katolickich (19.11.2009), OR 31 (2010) nr 2,
s. 27–29.
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przekazu w nauczaniu, ale uwrażliwiania studentów na techniki i sposoby oddziaływania i funkcjonowania mediów. Wymaga
to tworzenia w ramach uczelni wyższych fakultetów, nauczających zagadnień związanych ze środkami społecznego przekazu.
Instrukcja pastoralna Communio et progressio zaleca tworzenie i rozwijanie katedr, zajmujących się kształceniem i badaniami naukowymi w dziedzinie przekazu społecznego. Uniwersytety
i inne podobne instytucje kościelne „niech troszczą się o gromadzenie całej dokumentacji przedmiotu, należytych środków i narzędzi badawczych; niech zabiegają o upowszechnianie uzyskanych wyników dla dobra kultury chrześcijańskiej. Dla tych celów
uniwersytety winny być wspierane finansowo i materialnie oraz
mają współpracować z pozostałymi instytucjami” (CP 113).
Podstawowa formacja w zakresie korzystania ze środków społecznego przekazu dotyczy wszystkich studentów. Trzeba jednak pamiętać o studentach, którzy chcą zawodowo zajmować
się środkami przekazu. Formacja naukowa takich osób musi być
pogłębiona. Nie tylko powinni oni otrzymywać staranne i fachowe wykształcenie medialne, ale należy również zadbać, by dokonywało się to bez pominięcia formacji opartej na wartościach
chrześcijańskich.
O tak pojętej formacji mówi Sobór Watykański II w dekrecie
Inter mirifica: „Przede wszystkim świeccy winni otrzymywać wykształcenie w dziedzinie sztuki, nauki i obyczajowości. W tym celu
należy zwiększyć liczbę szkół, fakultetów oraz instytutów, w których dziennikarze, twórcy programów radiowych, telewizyjnych,
reżyserzy i inni zainteresowani mogliby trzymać pełną formację
w duchu chrześcijańskim, szczególnie gdy chodzi o społeczną naukę Kościoła” (IM 15).
Osoby, które zamierzają w przyszłości poświęcić się pracy
w środkach społecznego przekazu, potrzebują na etapie uczelni
wyższych odpowiedniego przygotowania, połączonego z formacją
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do dojrzałego ich wykorzystywania. Pasterze Kościoła zachęcają
zatem, aby powstawały na wyższych uczelniach kierunki zajmujące się przekazem społecznym i mające prawo nadawania stopni
naukowych. W ten sposób przyszli pracownicy środków przekazu mieliby możliwość zapoznania się zarówno z teorią, jak i praktyką przekazu (CP 71).
Jednakże dokumenty kościelne w sposób dość ogólny przedstawiają zagadnienie, jak powinna przebiegać formacja chrześcijańska do korzystania ze środków społecznego przekazu na szczeblu uczelni wyższych. Rozwiązania szczegółowe są możliwe przy
uwzględnieniu specyfiki konkretnych sytuacji. Zwłaszcza uniwersytety katolickie powinny dążyć do wprowadzenia w życie wskazówek, które proponują pasterze Kościoła odnośnie do formacji
medialnej 128.
Ważna rola w przebiegu procesu formacji do krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu spoczywa na duszpasterstwie akademickim. W przypadku szkół katecheza jest dogodnym czasem na zaznajamianie uczniów z działalnością medialną,
a w przypadku uczelni wyższych podobną rolę powinno spełniać
duszpasterstwo akademickie. Studentom należy przybliżać świat
środków społecznego przekazu jako narzędzie do rozwoju osobowości i duchowości młodych ludzi. Młodzież zaangażowana
w duszpasterstwo akademickie poprzez kreatywne wykorzystywanie mediów może pomagać innym studentom w rozwijaniu
ich życia wiary.
128 Dla przykładu na gruncie polskim Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dba o właściwą formację do korzystania ze środków społecznego przekazu poprzez utworzenie na Wydziale Nauk Społecznych studiów dziennikarskich, na
których studenci otrzymują nie tylko fachowe wykształcenie, przygotowujące ich do późniejszej pracy zawodowej, ale również formację opartą na wartościach chrześcijańskich i nauce Kościoła. Szczególne zasługi w tej dziedzinie ma o. prof. dr hab. Leon Dyczewski.
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Reasumując, należy stwierdzić, że uczelnie wyższe powinny
zadbać o bardziej dojrzałe i profesjonalne podejście do środków
społecznego przekazu poprzez ukazywanie studentom wszelkich
możliwych sposobów korzystania z nich w przekazie nauki i zdobywania odpowiednich kompetencji zawodowych.
Wyjątkowa rola spoczywa na szkołach i uczelniach katolickich,
w których formacja do krytycznego korzystania ze środków przekazu powinna być oparta na wartościach chrześcijańskich i nauczaniu Kościoła. Media stanowią również dobre narzędzie do
przekazu orędzia ewangelicznego, stąd ich obecność w szkolnictwie katolickim.
Miejscem wyjątkowego spotkania uczniów i studentów z wiarą
i weryfikowania w jej świetle swoich postaw jest duszpasterstwo
akademickie, gdzie również środki społecznego przekazu stanowią przedmiot naukowej refleksji i narzędzie do wykorzystywania
w głoszeniu nauki Jezusa Chrystusa.

3.4. Twórcy i pracownicy środków społecznego przekazu
jako środowisko formacji
Wśród środowisk formacji do korzystania ze środków społecznego przekazu po szkołach i uczelniach wyższych należy wymienić
same środki przekazu, ich twórców i pracowników mediów.
Tworzenie kultury jest jedną z działalności charakterystycznych dla świata ludzi. Do prawdziwego i pełnego człowieczeństwa osoba ludzka dochodzi nie inaczej, jak właśnie poprzez
kulturę, rozumianą jako kultywowanie dóbr i wartości naturalnych. Kultura w sensie ogólnym jest tym wszystkim, czym
człowiek doskonali i rozwija różnego rodzaju talenty i uzdolnienia. Dzięki temu obejmuje władzę nad światem, podążając
drogą poznania i pracy. Rozwijanie własnych zdolności służy
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równocześnie rozwojowi rodziny i całego społeczeństwa poprzez
postęp w dziedzinie obyczajów. Człowiek poprzez dzieła dokonywane na przestrzeni wieków wyraża, przekazuje i zachowuje bogate doświadczenie duchowe, które w konsekwencji służy
wszystkim ludziom (LdR 53).
Twórcy i pracownicy środków społecznego przekazu w sposób znaczący przyczyniają się do zachowywania i tworzenia kultury. Dlatego sami potrzebują również odpowiedniej formacji,
aby mogli wykonywaną przez siebie pracę czynić jeszcze bardziej
ludzką, czyli ukierunkowaną na rozwój dobra drugiego człowieka i przekazywanie mu wartości, które ubogacać będą jego życie.
W całym procesie formacji do odpowiedzialnego tworzenia
rzeczywistości środków społecznego przekazu Kościół odgrywa
znaczącą rolę. Stara się bowiem przypominać, że tylko w oparciu
o jasne zasady i wartości jest możliwy zdrowy i dojrzały postęp
w dziedzinie mediów, a ich twórcy i pracownicy mają obowiązek
kierowania się wartościami moralnymi, poszanowaniem godności
osoby ludzkiej, jej wolności i prawa do świadomego decydowania
o tym, czego człowiek chce słuchać, oglądać i o czym chce czytać.
Formacja chrześcijańska środowiska twórców i pracowników
mediów nie ma w swym zamiarze ograniczania szeroko pojętej twórczości człowieka, ale chce przychodzić z pomocą w tych
wszystkich sytuacjach, w których działania ludzi odpowiedzialnych za współczesny przekaz medialny mogą przyczyniać się raczej do destrukcji człowieka niż do jego rozwoju.
Kościół w swoim nauczaniu w wielu miejscach odnosi się bezpośrednio do twórców i pracowników środków społecznego przekazu. W ten sposób pokazuje, że nie jest mu obojętne, jak rozwija się ten wymiar życia kulturalnego, jakie zasady i wartości
w nim obowiązują oraz jakie należy podejmować działania, by pracę ludzi branży medialnej uczynić jeszcze bardziej ukierunkowaną na dobro i poszanowanie godności każdego człowieka. Kościół
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o twórcach i pracownikach środków społecznego przekazu myśli
z wielką troską, z należnym im szacunkiem i modli się za nich 129.
Punktem wyjścia w formacji środowiska środków społecznego
przekazu jest przypomnienie fundamentalnej przesłanki, a mianowicie, że twórcy szeroko rozumianej kultury poprzez swoją działalność zawodową i artystyczną mogą prowadzić ludzi do dobra lub
zła. Na nich bowiem ciąży szczególna odpowiedzialność moralna
za tych wszystkich, którzy korzystają z owoców ich pracy lub działalności twórczej 130. Wszelkie podejmowane przez nich działanie
ma służyć dobru wspólnemu i w tej perspektywie należy widzieć
wszystkie aspekty natury ekonomicznej, politycznej i artystycznej.
Twórcy i pracownicy środków społecznego przekazu powinni wstępować do różnego rodzaju związków zawodowych, które
zobowiązują swoich członków do szanowania praw i zasad moralnych w wykonywaniu pracy zawodowej i artystycznej oraz nakładają obowiązki, wynikające z obowiązujących w takich zrzeszeniach kodeksach zawodowych (por. IM 11). Do takich związków
zawodowych zaliczają się m.in. Europejska Federacja Dziennikarzy,
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Dzienni
karzy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
czy Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy.
Pracownicy środków społecznego przekazu poprzez swoją pracę niejednokrotnie spełniają taką samą misję względem społeczeństwa jak nauczyciele względem uczniów, stając się wychowawca129 Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu. Rola
komunikacji społecznej wobec zadań rodziny, dz. cyt., 60, s. 95.
130 „Szczególny obowiązek moralny odnośnie do właściwego korzystania ze środków społecznego przekazu ciąży na dziennikarzach, pisarzach, aktorach, reżyserach, producentach, nakładcach, pracownikach rozpowszechniania, zarządzających tymi środkami i sprzedawcach, na krytykach i w ogóle na wszystkich,
którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do przygotowania i przekazywania programów” (IM 11).
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mi 131. Czasem ich odpowiedzialność jest większa, bo dysponują
potężnymi narzędziami technicznymi. Nie tylko bowiem edukują poprzez media, ale często kreują rzeczywistość, w której żyje
współczesny człowiek. Tym bardziej potrzeba wrażliwości twórców
i pracowników środków społecznego przekazu na wartości i treści, które przekazują. Media stanowią szkołę codzienną dla wielu
ludzi w zakresie wydarzeń na świecie. Jeżeli pracownicy środków
społecznego przekazu nie będą pamiętać o szanowaniu wartości
i kierowaniu się w swojej pracy podstawowymi zasadami obowiązującymi w relacjach interpersonalnych, wykonywana przez nich
praca będzie swoistą grą na losach ludzi, decydującą o ich „być
albo nie być” 132.
Pracownicy i twórcy środków społecznego przekazu nie mogą
zapominać, że audytorium, do którego docierają poprzez swoją
pracę, jest ogromne. Z tego też powodu środki, jakimi się posługują, noszą nazwę środków społecznego przekazu. Wszystko, co
czynią, powinno dokonywać się w oparciu o zasadę odpowiedzialności za takie prowadzenie ludzi, które będzie zmierzało do ich
rozwoju i ubogacenia, do ich szczęścia i postępu 133.
Do odpowiedzialności za wykonywaną pracę należy dołączyć
również zasadę bezstronności, uczciwości i obiektywizmu. Wystę
pują bowiem przypadki, w których środki społecznego przekazu
znajdują się w gestii monopolu, narzucającego swoim pracownikom styl i sposób działania. Takie zabiegi stosowane przez właścicieli mediów zmierzają bezpośrednio do wpływania na odbiorców.
131 Zob. Paweł VI, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu
Komunikacja społeczna i młodzież, dz. cyt., 13, s. 27.
132 Por. Paweł VI, Abbiamo accolto (02.05.1964), w: OR 5 (1965); nr 4–5, s. 173;
zob. Paweł VI, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu
Środki komunikacji społecznej ważnymi elementami cywilizacji (2 V 1967), w: Orę
dzia papieskie…, dz. cyt., 3, s. 13.
133 Zob. Paweł VI, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu
Komunikacja społeczna a rodzina, dz. cyt., 11, s. 23.
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Można zatem mówić o wywieraniu presji na otoczenie i wykorzystywaniu ludzi do osiągania partykularnych celów (zob. CP 76).
Z tym wiążą się manipulacja i kreowanie mody jako realizacja komercyjnych zamiarów.
Formacja pracowników i twórców środków społecznego przekazu do kierowania się zasadami i wartościami moralnymi w wykonywanej przez nich pracy jest bardzo ważna ze względu na powszechnie występujące zjawisko wykorzystywania mediów do
celów komercyjnych i czysto zarobkowych. Niejednokrotnie również powodem takich działań jest chęć zdobycia popularności
wśród ludzi. Wszystkie takie działania w rzeczywistości wyrządzają krzywdę odbiorcom traktowanym przedmiotowo, jako źródło
zysku. Sami natomiast twórcy i właściciele mediów narażają się
na utratę szacunku dla wykonywanego przez nich zawodu czy
wręcz na zniesławienie ze strony społeczeństwa (zob. CP 77) 134.
Producenci, twórcy i pracownicy środków społecznego przekazu muszą odznaczać się odwagą w propagowaniu takich wartości, które promują godność człowieka i przyczyniają się do jego
rozwoju. Nie zysk lub zwiększenie popularności powinny być celami ich pracy. To właśnie im przypada obecnie w udziale trudny
obowiązek wychowywania odbiorców do poznawania i doceniania tych wartości, które nie są dostatecznie znane i promowane
w społeczeństwie. Promocja takich wartości stanowi autentyczną dumę i siłę społeczeństw, a jej owocami są choćby rozwój pokoju na świecie, poświęcenie dla wzniosłych ideałów, zmysł ofiary i heroizmu z sprawach codziennych 135.

134 Zob. Paweł VI Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu
Środki komunikacji społecznej w służbie jedności ludzi (25 III 1971), w: Orędzia
papieskie…, dz. cyt., 20, s. 34–35.
135 Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu Komu
nikacja społeczna w służbie pokoju (25 III 1983), w: Orędzia papieskie…, dz. cyt.,
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Ludzie kultury i świata mediów potrzebują nie tylko wsparcia duchowego od Kościoła, ale również kompetentnej pomocy
i właściwej formacji chrześcijańskiej. Miłość i służbę człowiekowi powinni przedkładać nad wszelkie inne korzyści, dając do zrozumienia wszystkim odbiorcom, jaki przyświeca im cel i jaki jest
ich ideał pracy twórczej 136.
Środki społecznego przekazu i ich twórcy, kształtując współczesną opinię publiczną, wpływają równocześnie na kształtowanie obrazu Kościoła. Od nich zależy, w jaki sposób społeczeństwo
będzie pojmowało naturę, posłannictwo i dzieło Kościoła. Wiele
osób redukuje rzeczywistość eklezjalną wyłącznie do instytucji.
Tym samym zapominają o tym, co istotne, a mianowicie, że jest
także rzeczywistością, która wciela w historię miłość Boga i niesie ludziom przesłanie Chrystusa 137. Na tym polu wyjątkową rolę
spełniają wszystkie media katolickie.
W XX wieku nastąpiło ożywienie działalności środków społecznego przekazu mających charakter katolicki. Oprócz gazet
zaczęły powstawać i rozwijać się radio i telewizja. Po soborze watykańskim II dokonała się zmiana nastawienia do mediów. Od nieufności, a nawet wrogości, do akceptacji, a nawet afirmacji.
W latach 60. XX wieku ojcowie soborowi zachęcali do rozwijania i promowania prasy katolickiej, która była wówczas najmocniejszym środkiem służącym głoszeniu nauki chrześcijańskiej 138.
76, s. 117–118; Paweł VI, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego
Przekazu Komunikacja społeczna a rodzina, dz. cyt., 11, s. 23.
136 Zob. Paweł VI, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przeka
zu Komunikacja społeczna wobec podstawowych praw i obowiązków człowieka
(11 IV 1976), w: Orędzia papieskie…, dz. cyt., 44, s. 66.
137 Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu
Kształtowanie opinii publicznej (24 I 1986), w: Orędzia papieskie…, dz. cyt., 93,
s. 144.
138 „Przede wszystkim należy popierać dobrą prasę. Aby zaś przepoić czytelników
w pełni duchem chrześcijańskim, należy też tworzyć i rozwijać prawdziwie
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Zachęcali równocześnie, aby w pełni popierać rozwijającą się kinematografię, a zwłaszcza filmy, które mogły służyć godziwej rozrywce. W tym celu należało popierać i łączyć w związki kina prowadzone przez katolickich przedsiębiorców. Kościół zachęcał także,
by promować takie audycje radiowe, które byłyby odpowiednie
dla rodzin katolickich, pomagałyby uczestniczyć w życiu Kościoła
i uczyłyby prawd religijnych. Temu celowi miało służyć zakładanie
katolickich stacji radiowych, charakteryzujących się odpowiednio
wysokim poziomem (por. IM 14).
Dokument soborowy Inter mirifica, z którego pochodzą powyższe wypowiedzi, jest podstawowy dla rozwoju myśli kościelnej w dziedzinie środków społecznego przekazu na przestrzeni
ostatnich 50 lat. W nim bowiem znajduje się zachęta do tworzenia,
rozwijania i wspomagania mediów katolickich. Ojcowie Soboru
Watykańskiego II stwierdzili wręcz, że byłoby rzeczą niegodziwą,
gdyby Kościół patrzył bezczynnie, jak współczesne środki przekazu rozwijają się i nie są wykorzystywane w głoszeniu orędzia
chrześcijańskiego. Przeszkodą, która nie powinna w żaden sposób krępować rozwoju mediów katolickich, są ogromne wydatki związane z ich funkcjonowaniem. Dlatego ojcowie soborowi
zwrócili się do wszystkich ludzi dobrej woli, a zwłaszcza do autorytetów w dziedzinie ekonomii i techniki, by zechcieli wspierać
w miarę swoich możliwości te środki społecznego przekazu, które służą promocji kultury i apostolstwu (zob. IM 14).
Instrukcja pastoralna Communio et progressio poświęciła dużo
uwagi wyjaśnieniu, dlaczego środki społecznego przekazu należy
wykorzystywać w służbie głoszenia Ewangelii. Podkreśliła także,
że kluczową rolę w tej dziedzinie odgrywają ludzie świeccy, którzy
katolicką prasę, która […] niech wychodzi wyraźnie w tym celu, aby urabiać,
umacniać i popierać opinię publiczną zgadną z prawem naturalnym, nauką
i nakazami katolickimi, oraz by podawać do wiadomości i należycie wyjaśniać
fakty, dotyczące życia Kościoła” (IM 14).
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żyjąc zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, powinni tym duchem przepajać środowiska, w których pracują 139. Do kompetencji
poszczególnych konferencji episkopatów i biskupów diecezjalnych
należy wprowadzanie tych sugestii w życie. Jan Paweł II w orędziu
z 1991 roku zachęcił wszystkich katolików działających w mediach,
jak również pasterzy Kościoła, aby ciągle odnawiali swoją znajomość zasad i wskazań, wyłożonych w Communio et progressio oraz
innych dokumentach poświęconych temu zjawisku 140.
Wiernym świeckim pracującym w środkach społecznego przekazu należy nieustannie przypominać, jak wielka spoczywa na nich
odpowiedzialność, by w miejscu pracy słowem i przykładem głosili
naukę Jezusa Chrystusa. Dlatego cała wspólnota Kościoła powinna nieustannie modlić się za pracowników mediów, by nie ustawali w realizacji chrześcijańskiego powołania. Skoro przy pomocy
wszystkich środków społecznego przekazu należy głosić Ewangelię,
tym bardziej trzeba to czynić, wykorzystując media katolickie. Nie
można dopuszczać do sytuacji, by pojawiały się zaniedbania wynikłe z opieszałości lub niechęci ze strony duchownych lub organizacji katolickich. W tym celu należy uwzględnić czynnik koordynacji
działań pomiędzy różnymi strukturami kościelnymi posługującymi się środkami społecznego przekazu 141.
139 Temu zagadnieniu poświęcony został III rozdział instrukcji, zatytułowany
Działalność i przedsięwzięcia katolików w wykorzystaniu poszczególnych środ
ków przekazu. Można w nim odnaleźć sugestie, jak jeszcze skuteczniej i sprawniej posługiwać się współczesnymi środkami przekazu w realizacji zadania głoszenia Ewangelii i nauki katolickiej.
140 Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu Środki
komunikacji w służbie jedności i postępu rodziny ludzkiej (24 I 1991), w: Orędzia
papieskie…, dz. cyt., 119, s. 178.
141 Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu
Głoszenie orędzia Chrystusa w środkach komunikacji (24 I 1992), w: Orędzia
papieskie…, dz. cyt., 123, s. 184–186. Zob. Franciszek, Orędzie na Światowy
Dzień Środków Społecznego Przekazu Komunikacja i miłosierdzie – owocne
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Już w orędziu z 1989 roku papież Jan Paweł II wymienił bardzo dokładnie różnego rodzaju narzędzia medialne, przy pomocy których można i trzeba głosić Ewangelię: „Niechaj orędzie religijne i religijne inicjatywy będą obecne w środkach przekazu
wszelkiego typu: w środkach audiowizualnych, kinematografii,
w „pamięciach” i informatycznej wymianie banków informacji,
w przedstawieniach teatralnych i stojących na wysokim poziomie widowiskach kulturalnych, w debatach i rozważaniach na
temat spraw bieżących, w programach formacyjnych i wychowawczych, w kulturze masowej, dzięki wartościowym filmom animowanym i komiksom oraz dzięki szerokim możliwościom, jakie
stworzą użycie druku, zapisu dźwiękowego i wizualnego, w momentach relaksu przy muzyce nadawanej przez rozgłośnie lokalne lub o dużym zasięgu” 142.
Jedną z kluczowych spraw w odniesieniu do mediów katolickich jest umożliwienie czynnego uczestniczenia w życiu Kościoła
wiernym świeckim poprzez transmisje uroczystości religijnych,
szczególnie mszy świętych.
Konstytucja soborowa Sacrosanctum Concilium zachęca, by
wszystkie transmisje Eucharystii, zarówno w radiu, jak i telewizji, były przeprowadzane w sposób dyskretny, z poszanowaniem
i godnością, pod kierunkiem osób kompetentnych, wyznaczonych
przez poszczególnych biskupów (SC 20). Należy przeprowadzać je
z najwyższą dbałością, zarówno pod względem technicznym, jak
i liturgicznym. Potrzeba uwzględnienia różnorodności odbiorców, zwyczajów i zmysłu wiary, jeśli transmisje przekraczają granice jednego kraju. Oprócz mszy świętych ważną rolę w rozwoju religijnym powinny spełniać katolickie serwisy informacyjne,
spotkanie (24 I 2016), www.paulus.org.pl/217,50-dzien‑srodkow‑spolecznego
‑przekazu-2016 (12.05.2017).
142 Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu Religia
w środkach przekazu (24 I 1989), w: Orędzia papieskie…, dz. cyt., 112, s. 168.

By nie zamienic_sklad.indd 183

18.01.2018 08:33:53

184



Rozdział III

dyskusje czy konferencje duchowe. Takie audycje stanowią domenę mediów katolickich, które muszą odpowiadać na potrzeby ludzkie i duchowe współczesnego człowieka (por. CP 151–157).
Wszystkie katolickie środki społecznego przekazu mają równocześnie za zadanie prowadzić właściwą politykę informacyjną. To
także stanowi jeden z elementów formacji chrześcijańskiej do krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu. Polityka
informacyjna polega na ukazywaniu odpowiednich motywacji,
pozwalających zyskać właściwy osąd co do danej treści przekazu
medialnego, tak aby człowiek mógł pozostać w zgodzie z nauczaniem i moralnością chrześcijańską. W konsekwencji takie działania przyczyniają się do wzrostu samodyscypliny i odpowiedzialności przy wyborze konkretnych programów 143.
Tworzenie katolickich środków społecznego przekazu służy
również prowadzeniu działalności ekumenicznej. Trzeba budować postawę otwartości i dialogu pomiędzy religiami i wyznaniami, wykorzystując w tym celu również media. Jednym ze sposobów prowadzenia dialogu ekumenicznego za pomocą środków
społecznego przekazu może być przystępowanie do organizacji katolickich promujących systematyczną współpracę ekumeniczną 144.
Jednakże szczegółowe wskazania co do sposobów i metod prowadzenia tego dialogu należy pozostawić samym duszpasterzom 145.
143 Paweł VI, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu Odbiorca
komunikacji społecznej: oczekiwania, prawa i obowiązki, dz. cyt., 52, s. 80–82.
Zob. Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu
Telewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów, dz. cyt., 127–130,
s. 192–199; Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego
Przekazu Kino – nośnik kultury i propozycja wartości, dz. cyt., 131–135, s. 200–207.
144 Papieska Komisja Środków Społecznego Przekazu, Kryteria Współpracy Eku
menicznej (15.11.1971). Do takich organizacji katolickich można zaliczyć
m.in. OCIC, MCS, UCIP, UNDA, biura narodowe i Stowarzyszenia Katolickie.
145 Por. List Papieskiej Komisji do spraw Środków Społecznego Przekazu (24.05.1971),
„Bollettino d’Informazione” 80 (1971), s. 51.
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Wpływ środków społecznego przekazu na życie współczesnego człowieka jest ogromny. Sposób głoszenia Ewangelii na przestrzeni ponad dwóch tysięcy lat radykalnie się zmienił. Nauczanie
bezpośrednie nie może deprecjonować innych metod. Do takich
należą media, o których papież Paweł VI napisał, że gdyby Kościół
nie używał ich w dziele ewangelizacji świata, byłby „winny przed
swoim Panem” (EN 45).
Powstanie społeczeństwa informacyjnego stało się prawdziwą rewolucją kulturową, w której to media są „pierwszym współczesnym areopagiem” (RM 37), na którym dokonuje się wymiana myśli, poglądów i wartości. Doświadczenie życia przy udziale
środków społecznego przekazu jest równocześnie doświadczeniem
Chrystusa i Jego nauki. Głosząc ją, Kościół zobowiązany jest do
intensywnego i umiejętnego wykorzystywania własnych mediów
przy równoczesnym odważnym i twórczym szukaniu nowych sposobów i metod działania 146.
Środki społecznego przekazu są obecne we wszystkich przestrzeniach życia ludzkiego. Wpływają na jego rozwój, system wartości, niejednokrotnie kierują decyzjami i wyborami człowieka.
Ich obecność jest odczuwana w życiu rodzinnym, we wspólnocie Kościoła, w edukacji dzieci i młodzieży. Towarzyszą człowiekowi zarówno w pracy, jak i w chwilach odpoczynku. Jest zatem
146 Zob. Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu
Głosić Chrystusa w środkach społecznego przekazu na progu nowego tysiąclecia,
dz. cyt., 151, s. 231–232; Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Dzień Środków
Społecznego Przekazu „Rozgłaszajcie to na dachach”. Ewangelia w epoce glo
balnej komunikacji (24 I 2001), w: Orędzia papieskie…, dz. cyt., 154–157, s. 235–
239; Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu
Internet nowym forum dla głoszenia Ewangelii, dz. cyt., 158–163, s. 240–246;
Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Nie lę
kaj się, bo jestem z tobą” (Iz 43, 5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach
(24 I 2017), www.paulus.org.pl/216,51-dzien‑srodkow‑spolecznego‑przekazu
‑franciszek-2017 (12.05.2017).
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konieczne, by te wszystkie środowiska uczynić przedmiotem
formacji do krytycznego korzystania ze środków społecznego
przekazu.
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ROZDZIAŁ

IV

Kształtowanie odpowiednich postaw
moralnych w procesie formacji
chrześcijańskiej

Rozwój środków społecznego przekazu wpłynął w sposób znaczący na funkcjonowanie świata i człowieka. Ludzie już nie wyobrażają sobie codzienności bez korzystania ze środków komunikacji społecznej. To wszystko, co dokonuje się w świecie realnym,
znajduje swoje odzwierciedlenie w przestrzeni życia medialnego i na odwrót. Zatem te dwa światy przenikają się, uzupełniają
i dają człowiekowi nowe możliwości funkcjonowania i rozwoju.
Współczesne społeczeństwo ciągle zmienia się w społeczeństwo informacyjne, obecne pokolenia przekształcają się w pokolenia mass mediów, a kultura staje się kulturą środków komunikacji społecznej 1. To wszystko powoduje, że człowiek posługujący
się mass mediami może wykorzystywać je zarówno do dobrych,
jak i złych celów. To bowiem człowiek nadaje im charakter oraz
1 K. Bełch, Formacja odbiorców masowego przekazu w nauczaniu Kościoła, w: W służ
bie Bogu i ludziom. Księga pamiątkowa poświęcona Ks. prof. dr hab. Władysławowi
Głowie z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia kapłaństwa, red. H. Słotwińska, Lublin
2005, s. 39.

By nie zamienic_sklad.indd 187

18.01.2018 08:33:53

188



Rozdział IV

określa ich wartość moralną. Media nie są „ślepymi siłami natury, wymykającymi się ludzkiej kontroli. Chociaż bowiem przekaz
społeczny wywołuje często niezamierzone skutki, to sami ludzie
decydują, czy używać mediów dla celów dobrych, czy złych, w dobry czy zły sposób” (EŚSP 1).
Nie tylko zatem twórcy mediów są za nie odpowiedzialni, ale
wszyscy ich użytkownicy. Ponadto środki komunikacji społecznej
niosą wiele zagrożeń dla człowieka, jeżeli nie są w sposób właściwy
wykorzystywane. Wynika z tego zatem konieczność odpowiedniej
formacji. Brak należytego przygotowania skutkuje niewłaściwym
wykorzystaniem potencjału środków komunikacji społecznej, ze
szkodą przede wszystkim dla odbiorcy.
Dekret soborowy Inter mirifica stwierdza, że głoszenie orędzia Ewangelii przy pomocy środków społecznego przekazu jest
jego obowiązkiem. Jednakże równocześnie z obowiązkiem takiego
przepowiadania powiązana jest inna konieczność, a mianowicie
uczenie ludzi właściwego z nich korzystania. Ojcowie soborowi
stwierdzili, że Kościołowi przysługuje naturalne prawo posiadania
i wykorzystywania środków społecznego przekazu, o ile posługuje się nimi w procesie ewangelizacji. Obowiązkiem duchownych
jest pouczanie i wychowywanie wiernych do krytycznego ich wykorzystywania (DSP 3).
Aby ludzie potrafili właściwie posługiwać się środkami przekazu, potrzeba, by wszyscy, którzy ich używają, dobrze poznali
zasady i normy moralne, co będzie skutkowało ich skutecznym
wcielaniem w życie (DSP 4). Do postaw moralnych, które należy
kształtować w procesie formacji chrześcijańskiej, można zaliczyć
przede wszystkim dojrzałą osobowość odbiorców, zmysł krytyczny, umiejętność wyboru programów i treści obecnych w środkach
społecznego przekazu, czyli selektywność, dalej samozdyscyplinowanie, rozumiane jako kontrola siebie w posługiwaniu się mediami, i twórczą aktywność.
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4.1. Dojrzała osobowość
Zajmując się zagadnieniem omówienia właściwych postaw do krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu, należy rozpocząć od zaprezentowania wpływu, jaki wywierają one na rozwój
osobowości człowieka. Nie podlega dyskusji, że współczesne media mocno oddziałują na życie zarówno poszczególnych jednostek,
jak i całych społeczeństw. Wpływa na to wiele czynników. Wśród
nich można wyliczyć choćby jakościowy i ilościowy rozwój środków społecznego przekazu w skali globalnej, „uzależnienie” odbiorcy od obcowania z mediami na co dzień, coraz większe otwarcie się człowieka na przekaz medialny 2. Nie dziwi zatem fakt, że
wpływ środków społecznego przekazu na rozwój osobowości jest
duży i budzi zainteresowanie. Jest więc potrzeba zaprezentowania, jak kształtować dojrzałą osobowość, która będzie w stanie krytycznie podchodzić do współczesnych mediów i z nich korzystać.
Osobowość charakteryzuje się dynamiką, która oczywiście
podlega różnym uwarunkowaniom. Zmiany dokonujące się w osobowości mogą być pozytywne i negatywne. Decyduje o nich zarówno aktywność samego człowieka, jak i środowisko oraz różne czynniki zewnętrzne, w tym media 3.
Wpływ, jaki środki społecznego przekazu wywierają na osobowość człowieka, może być różnie rozumiany. Przede wszystkim
można go traktować jako zauroczenie mediami (choćby w takim
przypadku, gdy odbiorca jest pod konkretnym urokiem filmu czy
przedstawienia) bądź też jako uzależnienie czy zniewolenie (odbiorca nie wyobraża sobie życia bez częstego lub permanentnego
kontaktu z mediami, uzależniając od nich sposób funkcjonowania).
2 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 1998 s. 107.
3 Zob. H. Krzysteczko, Osobowość, w: Psychologia dla teologów, red. J. Makselon,
Kraków 1995, s. 177.
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Inne rozumienie wpływu środków społecznego przekazu na odbiorcę zakłada, że człowiekowi towarzyszą różnego rodzaju doświadczenia i doznania związane z korzystaniem z poszczególnych
środków przekazu. Są to aktualne doświadczenia natury emocjonalnej, uczuciowej, intelektualnej czy religijnej. Wpływ może być
także rozumiany jako rezultat, efekt konkretnych treści. Mimo że
odbiorca nie ma już fizycznego kontaktu z mediami, w jego psychice pozostaje jakiś konkretny ślad 4. Można wyróżnić trzy jego
rodzaje: bezpośredni, kumulatywny oraz podświadomy 5.
Wpływ bezpośredni to przede wszystkim różnego rodzaju
doznania natury emocjonalnej lub intelektualnej. Rodzą się one
w wyniku odbioru konkretnych treści medialnych. Mogą to być
np. radość albo smutek, odwaga bądź lęk. Na tego typu wpływ
narażone są przede wszystkim dzieci i osoby młode, które bardzo
emocjonalnie i sugestywnie reagują na przekazy medialne 6. Wpływ
bezpośredni ma dwie podstawowe cechy, a mianowicie: cechę czasu (rozumianą jako bezpośrednie następstwo faktów) oraz możliwość zaobserwowania tego wpływu przez osoby trzecie 7.
Wpływ kumulatywny polega na nakładaniu się na siebie kolejnych doświadczanych warstw z przekazów medialnych. Jest
on niedostrzegalny na poszczególnych etapach, dopiero w efekcie końcowym, po upływie jakiegoś czasu, daje się zobaczyć jego
wpływ na odbiorcę 8. Można zobrazować to następującym przykładem: człowiek, oglądając po raz pierwszy jakąś scenę przemocy, reaguje na nią emocjonalnie, wręcz ze sprzeciwem, a po
4 H. Krzysteczko, Osobowość, dz. cyt., s. 107–108.
5 J. Koblewska, Szkoła i środki masowego oddziaływania, Warszawa 1967, s. 87.
6 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 108; zob. M. Braun‑Gałkowska,
Telewizja dzieciom. Analiza treści programów, „Problemy Opiekuńczo‑Wycho
wawcze” 1995 nr 10, s. 10–14.
7 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 109.
8 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 109.
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kilkukrotnym jej obejrzeniu będzie podchodził do niej już bez jakichkolwiek większych emocji.
Trzeci rodzaj wpływu polega na nieuświadomionym oddziaływaniu treści medialnych na psychikę człowieka. Bardzo często, by
osiągnąć cel podświadomego wpływu na odbiorcę, twórcy przekazów medialnych stosują różnego rodzaju formy manipulacji.
Uświadomienie sobie takiego działania jest równoznaczne ze zdemaskowaniem oraz nieskutecznością wpływu podświadomego 9.
Należy zatem zadać pytanie: na jakie warstwy w strukturze
osobowościowej człowieka mają widoczny wpływ środki społecznego przekazu?
Różne podejście do osobowości związane jest z różnymi próbami zdefiniowania jej. Wydaje się, że nie jest możliwe podanie
jednej konkretnej definicji osobowości, ponieważ każda z nich
zależy od teoretycznego układu odniesienia badaczy. Należy zatem rozpatrywać definicję osobowości w świetle różnych teorii 10.
Pewną próbę uporządkowania niniejszej definicji podjął Gor
don Allport. Określił on osobowość jako „dynamiczną organizację tych psychofizycznych systemów jednostki, które determinują
jej tylko właściwy sposób zachowania się i myślenia” 11. Jak wyjaśnia Adam Lepa, w niniejszej definicji można podkreślić dwie cechy
charakterystyczne, a mianowicie, że osobowość jest strukturalna
i dynamiczna. Jest ona „zintegrowaną strukturą, zorganizowanym systemem i funkcjonującą całością. Odznacza się właściwymi sobie cechami, które odróżniają jednostkę od innych ludzi” 12.
9 Zob. A. Helman, Psychologiczne podstawy recepcji przekazów audiowizual
nych, w: Kościół a środki społecznego przekazu, red. J. Chrapek, Warszawa 1990,
s. 106–111.
10 Z. Chlewiński, Postawy a cechy osobowości, Lublin 1987, s. 10.
11 G. W. Allport, Personality. A Psychological Interpretation, London 1949, s. 43nn,
w: A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 114.
12 G. W. Allport, Personality. A Psychological Interpretation, dz. cyt., s. 114.
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Osobowość jako dynamiczna organizacja nie może być czymś
statycznym. Podlega nieustannej zmianie i rozwojowi. Według teorii Carla Rogersa podstawowa natura ludzka, kiedy funkcjonuje w sposób wolny, jest konstruktywna i godna zaufania. W takim
przypadku zło może pochodzić jedynie ze środowiska. Sam człowiek jest środowiskiem dla innych ludzi 13. Nietrudno więc zauważyć, że dla prawidłowego rozwoju osobowości ważny jest wpływ
czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w tym
mediów.
Środki społecznego przekazu oddziałują na różne warstwy osobowości, począwszy od wpływu na stan wiedzy ludzkiej, poprzez
emocje, wyobraźnię i upodobania estetyczne, a skończywszy na
identyfikacji z wzorcami ukazywanymi w mediach 14. Wpływ środków społecznego przekazu na postawy człowieka jest wyjątkowo
silny. W tym wypadku jest to o wiele silniejsze oddziaływanie niż
na jakąkolwiek inną sferę osobowości, jak choćby wiedzę czy odczucia estetyczne 15. Dlatego należy pokrótce omówić zagadnienie postaw, ze szczególnym uwzględnieniem postawy moralnej,
mającej wpływ na dojrzałą osobowość chrześcijańską, potrzebną
w korzystaniu ze środków społecznego przekazu.
Sam termin „postawa” należy do podstawowych pojęć we współ
czesnej psychologii, zwłaszcza społecznej. Obejmuje stosunek człowieka do rzeczywistości na trzech płaszczyznach: poznawczej, emocjonalnej oraz motywacyjno‑dążeniowej. W postawie powyższe
elementy nie występują oddzielnie, ale wzajemnie się warunkują.
Odznaczają się również konkretnymi cechami, którymi są: przed13 Zob. H. Krzysteczko, Osobowość, dz. cyt., s. 187–193.
14 Zob. Z. Chlewiński, Postawy a cechy osobowości, dz. cyt., s. 9–20; K. Koblewska
‑Wróblewska, Film i dzieci, Warszawa 1961; J. Chrapek, Uwarunkowania recep
cji programów telewizyjnych przez młodzież, Lublin 1985.
15 A. Lepa, Mass media i postawy człowieka, w: Wobec Boga i moralności, red.
B. Bejze, Warszawa 1996, s. 197–210.
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miot, zakres, złożoność, intensywność, współzależność, trwałość,
kierunek, ambiwalentność, adekwatność 16.
Współczesne pojęcie postawy wykształciło się na gruncie
dwóch nauk, a mianowicie psychologii osobowości oraz socjologii 17. Bez szczegółowego analizowania definicji można stwierdzić,
że treścią jej pojęcia „jest względnie stałe ustosunkowanie, które
wyraża się w gotowości podmiotu do pozytywnych lub negatywnych reakcji (intelektualnych, emocjonalnych i behawioralnych)
wobec jej przedmiotu” 18.
By móc jeszcze dokładniej przybliżyć to zagadnienie, można
w tym miejscu podać najważniejsze cechy, jakimi charakteryzuje się postawa. Są nimi: przedmiotowość, zakres, dwubiegunowość (kierunek), siła, zwartość, trwałość oraz funkcjonalność 19.
Wszystkie powyższe cechy składają się na definicję postawy, jej
postrzeganie i rozumienie.
Postawy nie są cechami wrodzonymi, jakie ma każdy człowiek.
Rozwijają się one wraz z ogólnym rozwojem człowieka. Obserwuje
się również zróżnicowane ich natężenie. U jednych jest to proces
szybszy, u innych wolniejszy. Najważniejszy jest jednak fakt, że każda postawa w życiu człowieka ma potrójne źródła, a mianowicie:
cechy osobowości i potrzeby ludzkie, informacje o przedmiotach
16 Zob. J. Makselon, Społeczny kontekst funkcjonowania człowieka, w: Psychologia
dla teologów, dz. cyt., s. 207–232.
17 Jako pierwsi pojęcia postawy użyli filozof Herbert Spencer i psycholog Alexan
der Bain. Pojmowali oni postawę jako pewien stan psychiczny, charakteryzujący się gotowością do słuchania bądź uczenia się. Istotnym zatem warunkiem
wydaje się tutaj stopień przyswajania sobie wiadomości. Było to ujęcie charakterystyczne dla nauki w XIX wieku. A. Szponar, Postawa moralna jako warunek
osiągnięcia dojrzałości osobowości chrześcijańskiej, w: Dojrzałość chrześcijańska,
red. A. J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1994 s. 167.
18 W. Prężyna, Intensywność postawy religijnej a osobowość, Lublin 1973, s. 25.
19 Dla dokładniejszego omówienia powyższych cech zob. A. Szponar, Postawa
moralna jako warunek…, dz. cyt., s. 170–171.
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oraz kontekst środowiska społecznego, w którym żyje jednostka 20.
W prowadzeniu formacji do krytycznego korzystania ze środków
społecznego przekazu jednym z ważnych elementów jest zaznajomienie się z podstawowymi cechami charakteryzującymi postawy.
Taka wiedza może stanowić realną pomoc w prawidłowym kształtowaniu osobowości, tak by była ona wystarczająco odporna na
wpływ środków społecznego przekazu.
Pośród cech osobowości i potrzeb ludzkich jako pierwsze wymienia się potrzeby natury biologicznej. Następnie wyszczególnia
się potrzeby psychiczne oraz duchowe. Środki społecznego przekazu, znając najważniejsze i podstawowe potrzeby ludzkie, starają się umiejętnie je zaspokajać. Często jednak jest to zaspokajanie
najbardziej prymitywnych ludzkich potrzeb, związanych z popędem seksualnym, instynktami i motywami. Zaspokajanie potrzeb
wyższych, czyli psychicznych, a tu zwłaszcza intelektualnych, piękna, dobra i prawdy, jest o wiele bardziej wymagające, dlatego również w środkach społecznego przekazu mamy do czynienia z różnym natężeniem treści o takim właśnie charakterze.
Zaspokajanie potrzeb duchowych jest realizowane przede
wszystkim w mediach katolickich. Publiczne i prywatne środki
społecznego przekazu poświęcają sprawom wiary tyle czasu, ile
jest to konieczne, ograniczając się przede wszystkim do transmisji najważniejszych uroczystości kościelnych lub do programów
ramowych.
Istotnym źródłem postaw jest wiedza, jaką człowiek ma o danym przedmiocie. Wiadomości mogą być przekazywane przez innych ludzi lub też pochodzić z osobistego doświadczenia 21.

20 Zob. W. Prężyna, Zasadnicze źródła postaw, „Roczniki Filozoficzne” 21 (1973)
nr 4, s. 121–130.
21 A. Szponar, Postawa moralna jako warunek…, dz. cyt., s. 173.
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Wiadomości zdobywane przy pomocy innych osób związane
są z pojęciem autorytetu. W zależności od tego, jakim autorytetem cieszy się podmiot przekazujący informacje, tak do niej będzie
podchodził odbiorca. Dla dużej grupy ludzi środki społecznego
przekazu stanowią jedyny słuszny autorytet i są źródłem wiedzy,
w tym postrzegania świata, wydarzeń i ich znaczenia. Dlatego
ważne są poziom informacji przekazywanych przez media, dbałość o rzetelność i profesjonalizm. Wiadomości, które za pośrednictwem środków społecznego przekazu docierają do odbiorcy
w formie zakłamanej lub też są niesprawdzone, mogą przyczynić
się do szkody zarówno społecznej, jak i moralnej.
Postawy, jakie człowiek wypracowuje za pomocą wiedzy otrzymanej z własnego doświadczenia, zależą głównie od tego, jaki był
poziom zaznajomienia się danego człowieka z jakimś konkretnym wydarzeniem.
Trzecim źródłem, równie ważnym w genezie postaw, jest kontekst środowiskowy. Otoczenie nie tylko wpływa na te zachowania, które człowiek sam wypracowuje u siebie, ale w znacznym
stopniu kształtuje nowe.
Jakkolwiek wpływ środowiskowy na kształtowanie się postaw
jest różnorodny, to –wyszczególniając za Williamem Mc Dougal
lem – najwyraźniej zaznacza się on poprzez: naśladownictwo, identyfikację, sugestię oraz bierne współodczuwanie 22.
We współczesnym świecie nikt nie kwestionuje wpływu środków społecznego przekazu na człowieka. Takie opinie wyrażają zarówno ludzie, którzy teoretycznie zajmują się mediami, jak i pracownicy mediów 23. W nawiązaniu do tego wyszczególnić można
cztery podstawowe formy wpływu środków społecznego przekazu
22 Zob. A. Szponar, Postawa moralna jako warunek…, dz. cyt., s.. 173–175, za:
M. Grzywak‑Kaczyńska, Psychologia dla każdego, Warszawa 1975, s. 104.
23 Zob. L. M. Walters, Dobro, zło i media: efekty masowego komunikowania, „Ze
szyty Prasoznawcze” 1995 nr 3–4, s. 40–49.
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na człowieka i kształtowanie jego osobowości: wpływ bezpośredni, pośredni, traktowany jako oczyszczenie (swoiste katharsis) oraz
brak wpływu na człowieka i jego osobowość 24.
Wpływ bezpośredni należy rozumieć jako natychmiastową reakcję odbiorcy na treści medialne. Reakcja połączona jest ściśle
z aktualnie przekazywaną treścią. Jako przykład może posłużyć
projekcja filmu w kinie. Już podczas trwania seansu widzowie reagują adekwatnie do oglądanej sceny, mianowicie sceny grozy wywołują u odbiorców lęk, natomiast sceny zabawne, komediowe –
śmiech oraz ogólną radość i rozluźnienie.
Pogląd mówiący o pośrednim wpływie środków społecznego
przekazu na odbiorców wydaje się najbardziej rozpowszechniony.
Mówi, że treści, jakie są dostarczane człowiekowi za pomocą mediów, działają z pewnym opóźnieniem, jako wpływ kumulatywny.
Są to zmiany w miarę trwałe w zachowaniu człowieka lub zmiany
jego nastawienia w konkretnych sytuacjach.
Wpływ treści medialnych na osobowość człowieka traktowany jako katharsis mówi o tym, że dokonują się tylko takie zmiany,
które w psychice ludzkiej wymagały oczyszczenia, rozładowania
jakiegoś napięcia lub stresu. W takim znaczeniu środki społecznego przekazu traktowane mogą być jako lekarstwo na różnego
rodzaju stresy czy sytuacje trudne, mające miejsce w życiu człowieka. Media stają się rozrywką dla odbiorców 25.
Stosunkowo najmniej liczebną grupę stanowią zwolennicy poglądu mówiącego o tym, że środki społecznego przekazu nie mają
żadnego wpływu na osobowość człowieka. Jako argument podkreśla się, że największy wpływ na ludzką osobowość mają przede
24 Zob. J. Grzybczak, Czy oddziaływanie mediów jest skuteczne? Stare i nowe teorie,
„Zeszyty Prasoznawcze” 1995 nr 3–4, s. 17–39; A. Lepa, Środki społecznego przekazu
i osobowość człowieka, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 1984 nr 1–2, s. 41–46.
25 Zob. A. Helman, Psychologiczne podstawy recepcji przekazów audiowizualnych,
dz. cyt., s. 108–109.

By nie zamienic_sklad.indd 196

18.01.2018 08:33:53

Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych w procesie formacji…
 

197

wszystkim relacje tworzone z innymi ludźmi, a nie media ze swoim przekazem i treściami. W takim ujęciu wpływ mass mediów
jest wyłącznie pozorny 26.
Jakimi cechami powinien zatem odznaczać się odbiorca, by
móc kontrolować wpływ, jaki środki społecznego przekazu wywierają na jego osobę? Powinny to być przede wszystkim odporność, aktywne uczestnictwo i zdecydowanie.
Człowiek odporny na treści przekazywane przez środki społecznego przekazu charakteryzuje się przede wszystkim zdrowym
krytycyzmem, umiejętnością samodzielnego myślenia, brakiem
podatności na opinie innych, jak również cierpliwym i wytrwałym dociekaniem prawdy.
Aktywne uczestnictwo odbiorców mediów odznacza się głównie twórczością. Człowiek jest nie tylko biernym uczestnikiem życia medialnego, ale sam stara się wpływać na jego poziom i funkcjonowanie. Dzieje się tak wtedy, gdy odbiorcę cechują odwaga
cywilna, większa kultura osobista, pogłębiona wiedza oraz zdolność perswazji.
Postawa zdecydowania staje w opozycji do uległości, którą często charakteryzują się odbiorcy mediów. Człowiek uległy ma bowiem naiwne podejście do przekazywanych mu treści, jest podatny
na wszelkiego rodzaju wpływy oraz próbuje naśladować bohaterów lub styl życia prezentowane w przekazach medialnych 27.
Oprócz cech osobowych współczesnego odbiorcy środków społecznego przekazu ważną kwestią jest zagadnienie postaw względem mediów. Ogólnie można wymienić trzy: pozytywną, negatywną oraz obojętną 28.
26 Zob. J. Grzybczak, Czy oddziaływanie mediów jest skuteczne? Stare i nowe teorie,
dz. cyt., s. 28nn.
27 Zob. A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 118–119; Osobowość a społecz
ne zachowanie się ludzi, red. J. Reykowski, Warszawa 1980.
28 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 119.
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Postawa pozytywna odznacza się całkowitym zaufaniem do
środków społecznego przekazu i treści przez nich prezentowanych. Odbiorca nie tylko jest życzliwy względem mediów, ale nawet gotowy do współpracy z nimi.
Przeciwieństwem jest oczywiście postawa negatywna. Taki
odbiorca nie tylko nie ufa współczesnym środkom społecznego
przekazu, lecz wręcz może przejawiać względem nich nienawiść.
Postawa trzecia – obojętności – polega na chłodnym traktowaniu środków społecznego przekazu, aż do pewnego rodzaju niechęci w korzystaniu z nich. Powodem tego, jak podaje Adam Lepa,
mogą być albo zbyt duża ilość czasu poświęcanego pracy zawodowej, albo brak dostępu do mediów 29.
Odporność, kreatywny dialog, jak również zdrowy krytycyzm
są tymi cechami osobowości, które mają największy pozytywny
wpływ na korzystanie ze środków społecznego przekazu. Jak łatwo zauważyć, wszystkie one składają się na postawę dojrzałej osobowości. Nie może być mowy o odpowiedzialnym podejściu i korzystaniu z mediów bez powyższych cech 30.
Tak naucza również Kościół katolicki, który w swoich podstawowych dokumentach traktujących o środkach społecznego
przekazu wymienia podobne postawy, jakie powinny być wypracowywane w życiu każdego człowieka, a zwłaszcza chrześcijanina,
w celu właściwego korzystania ze współczesnych zdobyczy techniki (zob. DSP 3–7; CP 55–56, 65, 68, 81; AN 3, 8, 11, 13).
29 Zob. I. Trzcieniecka‑Schneider, Postawy współczesnego polskiego odbiorcy wo
bec mediów, „Zeszyty Prasoznawcze” 1995 nr 3–4, s. 74–79.
30 Zob. M. Braun‑Gałkowska, Wychowanie do korzystania ze środków społeczne
go przekazu, w: Kościół a kultura masowa, dz. cyt., s. 196–200; Z. Grzegorski,
Ja, dziecko i TV. Poradnik dla rodziców i wychowawców, Poznań 2000; T. Ryłko,
Wskazania duszpasterskie o wychowaniu do dojrzałego korzystania z środków spo
łecznego przekazu, dz. cyt., s. 327; K. Bełch, Formacja odbiorców masowego prze
kazu w nauczaniu Kościoła, dz. cyt., s. 39–52.
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Jakkolwiek nie analizować i nie postrzegać wpływu wielu różnych czynników na kształtowanie się postaw w życiu człowieka,
wydaje się, że decydującym elementem są wszelkie doświadczenia
osobiste. Ich liczba oraz jakość zdecydowanie wpływają na funkcjonowanie jednostki. Dzięki temu człowiek może budować właściwe podejście do siebie samego, do innych ludzi i do świata. Jakie
będą to postawy, zależy od tego, czy zdobyte doświadczenia są pozytywne, czy negatywne. Ze wszystkich należy wyciągać konstruktywne wnioski. Jeżeli tego zabraknie i człowiek podda się rezygnacji, grozi mu zaniechanie kształtowania własnej osobowości 31.
W przebiegu procesu formacji dojrzałej osobowości chrześcijańskiej ważnym zagadnieniem jest kształtowanie postawy moralnej chrześcijanina. Postawa moralna w odróżnieniu od innych charakteryzuje się przede wszystkim odniesieniem do rzeczywistości
nadprzyrodzonej, jest ukierunkowana na realizację dobra lub zła
moralnego. Najprościej rzecz ujmując, postawa moralna „jest dyspozycją wynikającą ze stosunkowo trwałych procesów intelektualnych, emocjonalnych i motywacyjnych, wyrażającą się w stosunku
do danej – np. religijnej – rzeczywistości, którą człowiek pojmuje
jako realnie istniejącą i znajdującą się poza nim. Człowiek nie ma
na nią bezpośredniego wpływu i uważa ją za taką, która istotowo
określa istnienie, życie i normy postępowania” 32.
O formowanie się postawy moralnej należy dbać już od naj
młodszych lat życia człowieka. Szczególną troską trzeba otoczyć rodziny, a w nich dzieci i młodzież 33. W celu kształtowania dojrzałej
31 A. Szponar, Postawa moralna jako warunek…, dz. cyt., s. 175.
32 A. Szponar, Postawa moralna jako warunek…, dz. cyt., 177–178.
33 Sobór Watykański II stwierdził, że „dzieci i młodzież mają prawo, aby pobudzano ich do oceny wartości moralnych według prawidłowego sumienia i do
przyjmowania owych wartości przez osobisty wybór, a również do doskonalszego poznawania i miłowania Boga. Dlatego usilnie prosi wszystkich, którzy sprawują władzę nad narodami albo też kierują wychowaniem, aby dzięki ich trosce nigdy nie pozbawiono młodzieży tego świętego prawa. Synów
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osobowości potrzeba więc współpracy wszystkich ludzi i wszystkich środowisk poczuwających się do odpowiedzialności za dobro i rozwój drugiego człowieka.
Jak każda inna postawa, tak samo i moralna nie jest wrodzona.
Jej rozwój dokonuje się wraz z całościowym rozwojem człowieka.
Warunkowana jest przez różne czynniki: przede wszystkim tworzy się w zależności od potrzeb indywidualnych człowieka i jego
cech, dalej pod wpływem nabytych treści, przekonań, doświadczeń, również tych zdobytych przez środowisko, w którym żyje
człowiek. Postawa moralna tworzy się wyniku świadomej pracy
jednostki nad sobą, w procesie afiliacji przez grupy, w tym przez
identyfikację osoby z grupą ludzi wierzących, wreszcie w wyniku
oddziaływania ze strony rodziny i Kościoła 34.
Aby można było mówić o postawie moralnej, muszą być również spełnione cztery podstawowe cechy, a mianowicie: zwartość,
trwałość, siła oraz uniwersalność. Zwartość zakłada, że człowiek
ma wewnętrzną jedność pomiędzy tym, w co wierzy, a tym, co czyni. Trwałość mówi, że postawa moralna będzie miała jakąś kontynuację w czasie, nie będzie tymczasowa. Siła wyraża się w tym,
że człowiek ma motywację do konkretnego działania, a przekonanie o wyznawanych przez niego wartościach daje siłę do jeszcze
mocniejszego kierowania się nimi w życiu. Natomiast uniwersalność polega na tym, że człowiek jest otwarty i gotowy na przyjęcie wartości, jakimi żyją inni ludzie 35.
Dojrzałość i rozwój postawy moralnej wynikają również z samego faktu odpowiedzialności człowieka za samego siebie. Do tego
zaś Kościoła zachęca do wspaniałomyślnej pracy w całej dziedzinie wychowawczej, w tym szczególnie celu, aby należyte dobrodziejstwa wychowania i nauczania można było szybciej rozciągnąć na wszystkich ludzi całego świata” (DWCH 1).
34 A. Szponar, Postawa moralna jako warunek…, dz. cyt., s. 182–183.
35 A. Szponar, Postawa moralna jako warunek…, dz. cyt., s. 187–187.
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należy dołączyć poziom inteligencji oraz przyjmowania chrześcijańskiej wizji życia. Nie bez znaczenia jest również przyjęcie i uznanie za własne wszystkich wartości religijnych, ponieważ osobiste
odniesienie i relacja człowieka do Boga stanowią mocny punkt
oparcia i niezawodną pomoc.

4.2. Zmysł krytyczny
Rozważając temat kształtowania postaw moralnych w całym procesie formacji do korzystania ze środków społecznego przekazu,
należy zawsze mieć na względzie cel, jakiemu służą media. Wy
raźnie określa go instrukcja pastoralna Communio et progressio,
która stwierdza, że „ostatecznym celem działania tych środków
jest ujawnianie problemów i oczekiwań ludzkości, by rozwiązywać
je w sposób możliwie najlepszy i aby połączyć ludzi coraz ściślejszymi więzami solidarności” (CP 6). Środki społecznego przekazu jako cel mają zatem wyznaczone zadanie budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, uwrażliwiania ludzi na krzywdy
i zło współczesnego świata oraz wzmacnianie więzi braterstwa
i solidarności, szczególnie tam, gdzie takich relacji brak.
Obecnie wszystkie środki społecznego przekazu budują nowe
więzi i tworzą nowe relacje, przemawiając do człowieka i świata nowym językiem, który w konsekwencji pozwala lepiej się rozumieć
i zacieśniać budowane relacje. Z tego względu środki społecznego przekazu uważa się za jedne z najważniejszych dzieł ludzkości
w umacnianiu miłości wyrażającej i rodzącej prawdziwą wspólnotę (zob. CP 12).
Kiedy człowiek zna cel, jakiemu służą media, jest w stanie
kształtować w sobie, przy pomocy wielu czynników, odpowiednie
postawy moralne. Obok dojrzałej osobowości, która stoi niejako
u początku budowania wszystkich innych postaw, zmysł krytyczny
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jest kolejną cechą, jaką powinien odznaczać się współczesny odbiorca.
W dokumencie Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego
Przekazu z 2000 roku stwierdzono, że „pierwszą powinnością odbiorców jest rozeznanie i wybór” (zob. EŚSP 25). Wynika z niego
jednoznacznie, że należy odrzucić postawę biernego przyjmowania tego wszystkiego, co niosą w przekazie media, bez wzbudzania w sobie zdrowej refleksji nad prawdziwością i słusznością czy
bez konfrontacji przekazu medialnego ze swoją wiarą czy wyznawanymi wartościami. Korzystanie ze środków społecznego przekazu powinno być aktywne, polegające zarówno na prawidłowym
rozeznaniu, jak i na właściwym wyborze programów. W ten sposób niejako środki społecznego przekazu stają się pomocą w całościowym procesie pracy człowieka nad sobą samym i służą prawdziwemu rozwojowi 36.
Wynika z tego, że zmysł krytyczny jest postawą angażującą
przede wszystkim ludzki intelekt. To właśnie on ocenia zjawiska, rzeczy czy rozgrywające się sytuacje. Z tego też powodu ocenie intelektu podlegają współczesne środki społecznego przekazu. Mówiąc zaś o zmyśle krytycznym, obecnie bardzo podkreśla
się konieczność kształtowania takiej właśnie postawy 37. Można
bowiem zaobserwować, że człowiek coraz bardziej traci umiejętność dokonywania krytycznej analizy rozgrywających się współcześnie wydarzeń, niejako zrzucając część odpowiedzialności na
media. W wyniku tego środki społecznego przekazu mogły przejąć rolę twórców kształtujących dzisiejszą rzeczywistość.
Pierwszym przejawem kształtowania się w człowieku zmysłu krytycznego jest twórcze podejście do mediów przy użyciu
36 K. Bełch, Formacja odbiorców masowego przekazu w nauczaniu Kościoła, dz. cyt.,
s. 44.
37 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 142–143.
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własnego rozumu, który będzie w stanie pomóc w ocenie treści
obecnych w środkach społecznego przekazu.
Według nauczania Kościoła odbiorca w celu zdobycia odpowiedniego rozeznania co do mediów powinien gromadzić informacje na ich temat, zarówno odnośnie do struktur, jak i sposobów
działania (zob. EŚSP 25). Z tym również związana jest konieczność
rozumienia i podstawowej znajomości języka medialnego oraz
działań propagandowych, którymi posługują się środki społecznego przekazu. Takiemu celowi służy poznawanie wieloaspektowe, kiedy to człowiek zadaje sobie szereg pytań dotyczących mediów i treści w nich zawartych 38.
Pytania takie powinny być zadawane przede wszystkim przy
korzystaniu z obecnie najbardziej popularnego środka przekazu, jakim jest internet. Względem niego użytkownik musi odpowiedzieć sobie, czy treści są zgodne z chrześcijańską wizją świata i człowieka, czy dominuje w nich prymat ducha, wartości oraz
etyki 39. To wszystko ma służyć pomocą w ocenie, czy dane treści
służą rozwojowi intelektualnemu, duchowemu i moralnemu, czy
raczej przyczyniają się do degradacji człowieka 40. Troska o zdobywanie informacji dotyczących funkcjonowania środków społecznego przekazu i treści w nich obecnych stanowi drugi element
kształtowania się zmysłu krytycznego 41.

38 Zob. Z. Grzegorski, Ja, dziecko i TV. Poradnik dla rodziców i wychowawców,
dz. cyt., s. 8–40.
39 G. Delmanowicz, Internet moralnym wyzwaniem dla człowieka Trzeciego Tysiąc
lecia…, dz. cyt., s. 86–87. Konferencja Katolickich Biskupów Stanów Zjedno
czonych przygotowała Rodzinny przewodnik korzystania z mediów, w którym
znajduje się szereg pytań, służących pomocą we właściwym korzystaniu ze
środków społecznego przekazu.
40 Zob. K. Parzych, Wychowanie do odbioru środków masowego przekazu, „Studia
Warmińskie” 34 (1997), s. 420.
41 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 143.
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W ramach tej postawy ujawnia się kolejna cecha, a mianowicie dystans emocjonalny względem treści przekazywanych przez
środki społecznego przekazu. Chodzi tutaj głównie o treści sensacyjne, względem których odbiorca może reagować emocjonalnie. Człowiek kształtujący w sobie postawę zmysłu krytycznego
reaguje obojętnie na treści, które w zamierzeniu autorów przekazu medialnego miały wywołać euforię, strach lub ekscytację 42.
Nadmierne korzystanie ze środków społecznego przekazu stanowi poważną przeszkodę w całościowym procesie kształtowania
się zmysłu krytycznego względem tychże mediów. Przekazywane
w różnych programach te same treści mogą u przeciętnego odbiorcy, niecharakteryzującego się dojrzałą osobowością, stwarzać
wrażenie, że są to informacje bardzo ważne, o dużym prawdopodobieństwie autentyczności, wpływające niejako na całe funkcjonowanie człowieka 43. W takim przypadku krytyczne korzystanie
ze środków społecznego przekazu zakłada, że jakikolwiek fałsz,
choćby był przekazywany wielokrotnie w różnych programach,
nigdy nie stanie się prawdą, a zło dobrem 44.
Aby człowiek był w stanie krytycznie oceniać dostarczane mu
informacje, powinien czerpać je z wielu źródeł. Nie może ograniczać się wyłącznie do jednego źródła, ponieważ może to grozić zbyt
dużym subiektywizmem i manipulacją, jeśli takie było zamierzenie konkretnego programu. Porównywanie ze sobą wiadomości
przyczynia się do większej wiarygodności ich treści 45. Osoba odznaczająca się zmysłem krytycznym wobec mediów będzie czerpać
42 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 143.
43 K. Bełch, Formacja odbiorców masowego przekazu w nauczaniu Kościoła, dz. cyt.,
s. 45.
44 T. Ryłko, Wskazania duszpasterskie o wychowaniu do dojrzałego korzystania ze
środków społecznego przekazu, dz. cyt., s. 327.
45 Zob. G. Delmanowicz, Internet moralnym wyzwaniem dla człowieka Trzeciego
Tysiąclecia…, dz. cyt., s. 87.
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wiedzę na temat wydarzeń rozgrywających się na świecie z kilku
różnych źródeł. Skutkuje to większym dystansem do informacji,
umiejętnością porównywania i gradacji co do ważności wydarzeń
oraz dokonywania właściwej oceny 46.
Zgodnie z nauczaniem Kościoła aktywny odbiorca środków
społecznego przekazu będzie właściwie interpretował przekazywane mu informacje, rozważał je i oceniał stosownie do ich pochodzenia czy kontekstu. Wybór wiadomości dokonuje się bowiem
w oparciu o roztropność, rozsądek i zmysł krytyczny (zob. CP 82).
Nie tylko konfrontacja informacji przekazywanych przez różne
środki społecznego przekazu rozwija zmysł krytyczny u odbiorcy.
Służy temu również korzystanie z wielości i różnorodności samych
mediów. Jako przykład może posłużyć wzajemne uzupełnianie się
wydawnictw drukowanych z audiowizualnymi środkami przekazu.
W swojej bogatej różnorodności form i przekazów wydawnictwa
drukowane mogą dotykać omawianych tematów bardziej szczegółowo, analizując ich poszczególne elementy i wyjaśniając je czytelnikowi. Skłaniają do aktywnej refleksji i budzą jeszcze większe
pragnienie wiedzy. W ten sposób są wartościowym uzupełnieniem audiowizualnych środków społecznego przekazu, przyczyniając się do skuteczniejszego kształtowania zmysłu krytycznego
i wyrabiania sobie właściwej oceny (zob. CP 136).
Przeszkodę w kształtowaniu się zmysłu krytycznego stanowią
negatywne wzorce, jakie odbiorca czerpie ze środków społecznego przekazu. Chodzi zwłaszcza o wzorce osobowe, propagowane
przez aktorów i celebrytów. Ich sposób postępowania lansowany
przez media staje się, zwłaszcza dla ludzi młodych, ideałem życiowym godnym naśladowania. Takie naśladownictwo może prowadzić do zniszczenia moralnego, jeśli prowadzi do życia bez Boga,
bez wartości i zasad moralnych. Kształtowanie zmysłu krytycznego
46 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 143.
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służy uwalnianiu odbiorców od przesadnej fascynacji medialnymi wzorcami osobowymi oraz uodparnia na ślepy kult gwiazd.
Naśladowanie takie powinno być twórcze. Dzieje się tak wtedy,
gdy odbiorcy rozróżniają pomiędzy tym, co warto przejąć z tych
postaci dla własnego życia, a tym, czego przejmować nie warto 47.
Należy również przeciwdziałać odcinaniu się od rzeczywistości,
zwłaszcza tej codziennej, na rzecz fikcji audiowizualnej 48.
Rozwijanie zmysłu krytycznego dokonuje się również poprzez
dialog. Odbiorca, który jest odpowiedzialny i dojrzały, potrafi
dzielić się otrzymywanymi wiadomościami lub informacjami zaczerpniętymi z różnych środków społecznego przekazu z innymi
osobami. Cechami charakterystycznymi są przede wszystkim formułowanie swojej własnej postawy krytycznej i dzielenie się nią
z innymi odbiorcami i użytkownikami mediów 49.
Dialog prowadzony z innymi użytkownikami środków społecznego przekazu wiąże się z inną cechą charakterystyczną dla zmysłu krytycznego. Jest nią stanowczość względem własnych opinii,
a tym samym nieuleganie cudzym poglądom, nawet bardzo sugestywnym. Niejednokrotnie są to bowiem opinie sprzeczne ze
sobą i przez ten fakt mogą być przyczyną niepewności i rozdwojenia w poglądach. Mogą wprowadzać w świadomości odbiorców
chaos myślowy. Chodzi zatem o budowanie postawy, którą można nazwać niezależnością myślową, odznaczającą się powściągliwością, wnikliwą analizą oraz samokrytyką 50.
47 Zob. I. Niewiadomska, M. Kalinowski, D. Sikorski, Kulty publiczności, Lub
lin 2005.
48 K. Bełch, Formacja odbiorców masowego przekazu w nauczaniu Kościoła, dz. cyt.,
s. 45–46; T. Ryłko, Wskazania duszpasterskie o wychowaniu do dojrzałego korzy
stania ze środków społecznego przekazu, dz. cyt., s. 328.
49 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 143; zob. G. Delmanowicz, Internet
moralnym wyzwaniem dla człowieka Trzeciego Tysiąclecia…, dz. cyt., s. 87.
50 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 143–144; zob. M. Marciszewski,
Rola dyskusji w nauczaniu i wychowaniu, Warszawa 1976, s. 126–215; P. T. Nowa
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Dotyczy to również poglądów przekazywanych przez same
środki społecznego przekazu, w tym także nowych doktryn teologicznych, lansowanych przez współczesnych teologów przy pomocy mediów. Niejednokrotnie bowiem środki społecznego przekazu podają przedwcześnie nowe idee czy poglądy teologiczne,
proponowane przez różnych teologów. Pewnym niebezpieczeństwem jest fakt, że może dokonywać się to w oderwaniu od konkretnych sytuacji, uwarunkowań lub też być zniekształcone poprzez nienaukowe, lecz popularne przedstawienia właściwe dla
środków społecznego przekazu (zob. CP 118).
Formowanie się postawy zmysłu krytycznego nie ogranicza się
jedynie do kształtowania i wypowiadania opinii na tematy związane ze środkami społecznego przekazu. Przekłada się ona także
na konkretne zachowania, czyli na prowadzenie działalności aktywnej w dziedzinie mediów 51. Do takiej aktywności zachęca również nauka Kościoła, mówiąc o odbiorcach kreatywnych, którzy
nie pozostaną bierni na przekaz medialny i prowadzenie dialogu
ze środkami społecznego przekazu (zob. CP 81–82).
Z powyższych rozważań wyłania się konieczność przedstawienia konkretnych propozycji, jakie należy wcielać w życie, by mogła
rozwijać się postawa zmysłu krytycznego do korzystania ze środków społecznego przekazu.
Przede wszystkim trzeba popierać i promować kształcenie
w dziedzinie mediów zwykłych odbiorców. Dokonuje się to poprzez coraz większą znajomość samych środków społecznego przekazu, przy wykorzystaniu dostępnej obecnie wiedzy. Konieczna jest
lektura odpowiednich książek i materiałów, które w swojej treści
poruszają i omawiają funkcjonowanie mediów we współczesnych
kowski, Rodzina w społeczeństwie informacyjnym. Integracja czy dezintegracja?,
„Ethos” 18 (2005) nr 1–2, s. 389–390.
51 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 144.
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świecie. Potrzeba również wystarczającej wiedzy co do technik manipulacji obecnych w środkach przekazu, mających za cel jeszcze
skuteczniejsze oddziaływanie na użytkownika.
Aby pogłębianie wiedzy było kompleksowe, oprócz lektury odpowiednich książek i publikacji należy korzystać z organizowanych
konferencji i spotkań poświęconych środkom społecznego przekazu. Potrzeba twórczego uczestnictwa w życiu mediów, które może
przejawiać się również w dyskusjach prowadzonych z innymi odbiorcami. Prowadzenie twórczej polemiki może tylko przyczynić
się do poszerzenia horyzontów poznawczych, jeśli chodzi o środki przekazu i ich funkcjonowanie 52.
W całym przebiegu procesu formacji postaw moralnych do korzystania ze środków społecznego przekazu, a zwłaszcza jeśli chodzi o kształtowanie zmysłu krytycznego, konieczne staje się rozwijanie i podtrzymywanie w sobie pozytywnego stosunku do nich.
Życie ze świadomością, że media stanowią również piękny i dobry
sposób głoszenia Ewangelii i całego nauczania Kościoła, powinno
tylko mobilizować odbiorców, zwłaszcza chrześcijańskich, do budowania życzliwego stosunku względem nich. Środki społecznego
przekazu mogą stanowić wielkie bogactwo Kościoła, rozwijającego całą wspólnotę ludzi wierzących, jak również środek docierania do innych grup, którym potrzeba poznania orędzia ewangelicznego. Dotyczy to szczególnie tych ludzi, dla których media
i język, jakim się one posługują, są aktualnie pierwszym i najważniejszym środkiem wyrazu 53.
52 Zob. G. Delmanowicz, Internet moralnym wyzwaniem dla człowieka Trzeciego
Tysiąclecia…, dz. cyt., s. 87.
53 „Kościół uważa te środki za dary Boże, ponieważ w planie Opatrzności są one
przeznaczone do zjednoczenia ludzi więzami braterstwa, żeby współpracowali
w Jego planie zbawienia. […] Stąd też, dzięki pełniejszemu rozeznaniu, oświeconego nauką Soboru, możliwe jest kierowanie chrześcijanami w używaniu
środków przekazu i zachęcanie do jeszcze większego zaangażowania się w ich
stosowanie” (CP 2).
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Nie będzie możliwe kształtowanie zmysłu krytycznego, jeśli
współczesny odbiorca nie będzie odznaczał się postawą życia
w prawdzie i będzie jej oczekiwał również od mediów. Nie tylko
chroni to przed manipulacją i zakłamaniem w środkach społecznego przekazu, ale generalnie uwrażliwia człowieka na konieczność kierowania się prawdą zarówno w przekazie medialnym, jak
i w codziennym życiu 54.
Kolejnym istotnym postulatem związanym z rozwojem zmysłu
krytycznego jest wykorzystywanie przez ludzi wierzących całego bogactwa duchowego, jakie ma do zaoferowania Kościół. Szczególną
rolę ma do spełnienia modlitwa. Każdy wierzący użytkownik środków społecznego przekazu nie tylko powinien modlić się o umiejętność dojrzałego korzystania z mediów, ale również musi otaczać
nią same środki społecznego przekazu, ich twórców i pracowników.
Wyjątkowe znaczenie ma modlitwa do Ducha Świętego 55.
Do tego należy koniecznie dodać prowadzenie czynnego życia sakramentalnego, a zwłaszcza sakramentu pokuty i pojednania,
w którym należy wyznawać również grzechy popełnione w temacie
niewłaściwego korzystania z mediów. Kształtowanie bowiem sumienia jest kwestią kluczową w życiu człowieka wierzącego. W głębi swojego sumienia człowiek odkrywa prawo, które nie jest ani
jego dziełem, ani zasługą, ale któremu powinien być posłuszny.
Jest to głos, który nakłania człowieka do tego, by miłował, czynił
dobro, a wystrzegał się zła. Każdy człowiek ma w sercu wypisane
przez Boga prawo, któremu winien posłuszeństwo. To właśnie posłuszeństwo względem sumienia stanowi o godności człowieka
54 Zob. W. Chudy, Prawda człowieka i prawda o człowieku, w: Człowiek. Wartość.
Sens, red. K. Popielski, Lublin 1996, s. 129–148; Z. Sareło, Problem prawdy w mass
mediach, w: Religia a mass media, red. W. Zdaniewicz, Ząbki 1997, s. 17–27;
S. Kowalczyk, Wychowanie w prawdzie i wolności, Radom 1997, s. 3–18.
55 Zob. A. Lepa, Pedagogika mass mediów…, s. 145; G. Delmanowicz, Internet mo
ralnym wyzwaniem dla człowieka Trzeciego Tysiąclecia…, dz. cyt., s. 88.
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i za to posłuszeństwo będzie on sądzony. Sumienie więc staje się
niejako sanktuarium i najtajniejszym ośrodkiem, w którym człowiek może przebywać sam na sam z Bogiem i gdzie słyszy Jego głos
(por. KDK 16). Dobrze ukształtowane sumienie to realna pomoc
w prowadzeniu dobrego życia i budowania relacji z innymi ludźmi. Stanowi równocześnie realną pomoc w budowaniu postawy
dojrzałego krytycyzmu względem środków społecznego przekazu.

4.3. Selektywność
Zmysł krytyczny jest konieczny, aby mogła rozwijać się kolejna postawa moralna potrzebna do korzystania ze środków społecznego
przekazu, a mianowicie selektywność. Można powiedzieć, że dojrzały krytycyzm jest poniekąd warunkiem rozwijania się kolejnej
postawy. O ile selektywność jest potrzebna we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia, o tyle względem środków społecznego przekazu wydaje się ona wręcz konieczna. Postawa selektywności ma
za zadanie przede wszystkim pomóc w dokonywaniu właściwych
wyborów samych mediów, jak i treści w nich prezentowanych 56.
Sam zaś wybór związany jest z wolą człowieka 57.
Do troski o właściwy wybór w korzystaniu ze środków społecznego przekazu, czyli o selektywność, zachęca Kościół w następujących słowach: „Właściwy bowiem wybór wymaga, aby w pełni
zaakceptowali oni [odbiorcy] to wszystko, co wyróżnia się wartościami moralnymi, naukowymi i artystycznymi, a unikali tego,
co byłoby dla nich przyczyną i okazją szkody duchowej, co przez
przykład mogłoby innych narazić na niebezpieczeństwo albo stwarzałoby trudności programom dobrym, a sprzyjało złym” (IM 9).
56 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 145.
57 Zob. J. Kozielecki, Podejmowanie decyzji, Warszawa 1995, s. 155–187.
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Zatem dobre rozeznawanie programów medialnych jest możliwe dzięki właściwemu wyborowi odbiorcy. Świadomy oraz odpowiedzialny wybór można uznać za najważniejszy wskaźnik formacji
odbiorcy i jego dojrzałości w korzystaniu ze środków społecznego przekazu 58.
Tak jak postawę zmysłu krytycznego charakteryzują pewne
symptomy, tak samo jeśli chodzi o selektywność, można wyszczególnić pewne konkretne cechy, jakimi się ona odznacza. Selektyw
ność względem środków społecznego przekazu, co trzeba zaznaczyć, jest elementem składowym większej części, a mianowicie
zdolności dokonywania wyborów we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia. Człowiek, który może się poszczycić umiejętnością selektywnego wyboru, stosuje go względem wszystkich płaszczyzn
swojego codziennego funkcjonowania, choćby takich jak: wybór
czynności domowych, koniecznych do spełnienia, selekcja różnego rodzaju zaproszeń i propozycji mu składanych czy wybór środków oraz metod, jakimi posługuje się w wykonywaniu obowiązków zawodowych 59.
Jeżeli człowiek potrafi dokonywać właściwych wyborów obowiązków i zadań w codziennym życiu, tak samo będzie korzystał ze
środków społecznego przekazu. Nie będzie odbierał treści niejako
po kolei, ale dokona pewnej gradacji co do ważności i przydatności, kierując się rozsądkiem. Ale, jak pokazują badania, zwłaszcza
młodzi odbiorcy mają duży problem z dokonywaniem właściwych
wyborów. Wielokrotnie jest to bezmyślne przyswajanie wszystkich
treści dostarczanych przez media 60.
58 K. Bełch, Formacja odbiorców masowego przekazu w nauczaniu Kościoła, dz. cyt.,
s. 46.
59 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 146.
60 Zob. F. Wawro, Selektywność recepcji mass mediów u młodzieży szkół średnich
i środowiskowe czynniki kształtujące jej poziom, „Roczniki Nauk Społecznych”
24 (1996) z. 2, s. 276–314.
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Tymczasem, jak zwracają uwagę pasterze Kościoła, korzystając ze środków społecznego przekazu, należy zadawać sobie właściwe pytania, które będą służyły pomocą w procesie selektywnego
wyboru. Ponieważ media mają tendencje do kształtowania opinii
publicznej, potrzeba refleksji, czy rzeczywiście ukazują ważne informacje i wydarzenia. Należy zatem wybierać te media i treści
w nich zawarte, które będą zaspokajały faktyczne potrzeby odbiorcy, a nie będą bezmyślnie przyjmowanymi treściami (zob. RPKM 4).
W postawie selektywnego wyboru nie działają tzw. „automatyzmy”. Odbiorca bowiem wie, czego chce słuchać, co oglądać lub
czytać. Takiemu wyborowi towarzyszy konkretny wysiłek natury
intelektualnej, moralnej i wolitywnej. Człowiek stawia sobie jakiś
konkretny cel, który zamierza osiągnąć, sięgając po środki społecznego przekazu. Pozostaje mu wierny i realizuje go do końca. Cel
łączy się z kryteriami, jakimi człowiek kieruje się w codziennym
życiu. Mają one różny charakter: religijny, moralny, intelektualny, estetyczny itp. W zależności od tego, które z nich w danej sytuacji dominują w człowieku, tak też może dokonywać się selekcja w użyciu mediów i treści w nich występujących 61.
Postawa selektywności uwidacznia się szczególnie w podejściu człowieka do reklamy. W tym przypadku odbiorca jest niejako zmuszony do jeszcze bardziej czujnego działania i większej
wrażliwości na treści, jakie odbiera. Celem bowiem reklamy jest
nakłonienie potencjalnego konsumenta do zakupu danego produktu. Projektuje się ją w taki sposób, by uzyskiwać tzw. efekty pośrednie, które w dalszej kolejności przyczynią się realnie do
wzrostu sprzedaży produktu 62. Reklama tłumaczy to koniecznością posiadania danej rzeczy w codziennym życiu. Stosuje przy tym
różnego rodzaju zabiegi marketingowe, aby tylko sprzedać dany
61 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 146.
62 Zob. A. Davis, Public relations, tłum. G. Dąbkowski, Warszawa 2007, s. 27.
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produkt 63. Reklama ma za zadanie tak pokierować myśleniem konsumenta, a w konsekwencji jego działaniem, by poprzez nabycie
danego produktu lub usługi jeszcze bardziej ułatwił sobie życie
lub je udoskonalił 64.
Z jednej strony korzyści społeczne wynikające z reklamy są
widoczne. Pozwala bowiem poznać konsumentom różnorodność
produktów i usług potrzebnych w życiu. W ten sposób wpływa na
rozwój przemysłu i handlu. Z drugiej jednak strony istotna jest
umiejętność dokonywania wyboru i selekcji wszelkiego rodzaju
reklam, ponieważ reklamodawcy i specjaliści zajmujący się reklamą mogą również proponować usługi lub produkty szkodliwe dla
człowieka bądź całkowicie nieużyteczne. Niejednokrotnie wykorzystują najniższe skłonności odbiorcy, szkodzą społeczeństwu,
sami tracąc zarówno wiarygodność, jak i dobrą opinię. Kościół
zaleca więc dużą roztropność zarówno w prowadzeniu działalności reklamowej, jak i w korzystaniu z jej usług (zob. CP 59–62;
AN 5). Jeżeli wziąć to pod uwagę, tym bardziej konieczna wydaje
się postawa selektywności w dokonywaniu wyborów, jakie człowiek podejmuje pod wpływem reklamy obecnej w środkach społecznego przekazu.
Na podstawie zwyczajnej obserwacji można wysnuć wniosek, że człowiek, który odznacza się umiejętnością dokonywania
wyborów w dziedzinie mediów i reklamy, przejawia ogólne uporządkowanie względem obowiązków domowych i zawodowych.
Charakteryzuje się systematycznością, punktualnością, jak również potrafi planować swoje zajęcia. Osoba, która ma omawianą
cechę, jest z reguły tolerancyjna względem praw drugiego człowieka do swobodnego wyrażania swoich poglądów, przekonań,
63 S. Black, Public relations, przeł. I. Chlewińska, Kraków 2006, s. 42; zob. Media,
reklama i public relations, red. J. Olędzki, Warszawa 2005.
64 Zob. M. Iłowiecki, Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003,
s. 38.
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dokonywania wyborów. Nie stosuje zatem metody natarczywego czy nachalnego nakłaniania do przyjmowania przez kogoś innego propozycji jemu obcych, lansowanych również w środkach
społecznego przekazu 65.
Postawa selektywności względem mediów ma polegać na umiejętności dokonywania słusznych i przemyślanych wyborów co do
przekazu i treści proponowanych przez współczesne media. Takie
wybory muszą równocześnie odznaczać się konsekwencją i trwałością w czasie.
Aby rozwijała się u odbiorcy postawa selektywności, konieczne
wydaje się podanie konkretnych wskazań w tej dziedzinie. Przede
wszystkim kieruje się apel do rodziców, wychowawców i opiekunów, by rozwijali już od najmłodszych lat u dzieci umiejętność wybierania pomiędzy rzeczami, które są dla nich ważne lub potrzebne. Dotyczy to również programów i treści proponowanych przez
media. Należy regulować i mądrze planować czas, jaki przeznacza
się na odbiór środków społecznego przekazu, jak również poprzez
dialog wybierać tylko treści najbardziej wartościowe 66.
Duże znaczenie w rozwijaniu postawy selektywności względem mediów ma obszar motywacji. Według nauczania Kościoła
każdy użytkownik środków społecznego przekazu, wybierając jakiekolwiek treści, musi kierować się jasnymi zasadami i kryteriami. W przypadku ludzi wierzących kluczowe są wartości ewangeliczne. Ponadto w podejmowaniu decyzji o wyborze mediów
ludzie wierzący powinni kierować się nauką płynącą z Pisma
Świętego, prawdami wiary chrześcijańskiej, jak również zasadami moralnymi. Istnieje również potrzeba zadawania pytań: czy
media, z których się korzysta, podkreślają w jakikolwiek sposób
65 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 146.
66 Zob. M. Braun‑Gałkowska, Wychowanie do korzystania ze środków masowego
przekazu, dz. cyt., s. 201–204.
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wartości nadprzyrodzone, czy traktują o przeznaczeniu człowieka, które przekracza życie doczesne, czy jest w nich miejsce na naukę o przebaczeniu oraz czy afirmowane są takie zachowania jak
choćby odpowiedzialność moralna i pojednanie (por. RPKM 4).
Aby człowiek potrafił dokonywać wyborów w zgodzie z własnymi przekonaniami i by równocześnie były one oparte na wartościach ewangelicznych, potrzebna jest modlitwa o wytrwałość,
o światło Ducha Świętego w podejmowaniu właściwych decyzji
oraz korzystanie z praktyk proponowanych przez Kościół, choćby takich, jak: post, umartwienie, asceza, kierowanie się miłością bliźniego 67.
W procesie kształtowania omawianej postawy konieczne jest
zapoznanie człowieka z konsekwencjami, jakie mogą wyniknąć
z niewłaściwie dokonanego wyboru. Istnieje wówczas realne niebezpieczeństwo, że człowiek zostanie obciążony niepotrzebnymi
i złymi skutkami, wśród których można wymienić: nadmiar informacji, chaos, brak samodzielności w myśleniu, nieporadność
w rozumieniu odbieranych treści czy wreszcie danie konsumpcji pierwszeństwa nad budowaniem relacji interpersonalnych 68.
Postawy selektywności nie można kształtować, jeżeli nie ma się
podstawowych wiadomości co do działania mechanizmów propagandy, szczególnie zaś metod stosowanych w działalności manipulatorskiej. Są one tak tworzone, aby w sposób skuteczny wpływać na wolną wolę odbiorców proponowanych treści. Podstawowa
wiedza co do mechanizmów manipulatorskich musi być przekazywana równocześnie z kształtowaniem umiejętności selekcji 69.

67 P. Grabowski, Presja mass mediów na postawy jako wyzwanie dla zwyczajnej prak
tyki pastoralnej, „Studia Paradyskie” 13 (2003), s. 53–54; M. Braun‑Gałkowska,
Wychowanie do korzystania ze środków masowego przekazu, dz. cyt., s. 204–210.
68 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 147.
69 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 147.
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Nie ulega wątpliwości, że w całym procesie kształtowania postaw moralnych do korzystania ze środków społecznego przekazu
to właśnie postawa selektywności wydaje się najtrudniejsza. Należy
zatem dokładać wszelkich starań, aby rozwijała się ona poprawnie w człowieku już od najmłodszych lat życia. Do różnego rodzaju działań czysto ludzkich należy dołożyć działania o charakterze
nadprzyrodzonym. Dla człowieka wierzącego dary Boże są niezwykle istotne w motywacji i stanowią realną siłę w podejmowaniu właściwych decyzji. Odnosi się to także do wyborów dokonywanych w dziedzinie środków społecznego przekazu.

4.4. Samozdyscyplinowanie i twórcza aktywność
Instrukcja pastoralna Communio et progressio podkreśla, że konieczne jest prowadzenie takiej formacji, która miałaby na celu
uczenie ludzi podstawowych zasad, jakimi należy kierować się
w korzystaniu ze środków społecznego przekazu. Media realnie
wpływają na bogactwo duszy i umysłu człowieka, ale tylko wtedy,
gdy odbiorca umie z nich korzystać, zna ich naturę oraz sposób
funkcjonowania. Równocześnie jednak potrafią ograniczać wolność, jeśli człowiek nie doceni mocy ich oddziaływania. Dlatego
formacja zmierza do tego, by zaznajamiać odbiorcę z zasadami
działania poszczególnych środków społecznego przekazu, informować o aktualnym ich poziomie, jak również o możliwościach
wykorzystywania ich w różnych dziedzinach. Ponadto formacja
ta musi uwzględniać normy oddziaływania mediów zarówno na
jednostki, jak i całe społeczeństwa (por. CP 64).
Wychowywanie ludzi do właściwego korzystania ze środków
społecznego przekazu jest równoznaczne z wdrażaniem ich do
dyscypliny w posługiwaniu się mediami, jak również do takiego
odbioru, aby mogli przyjmować wszelkie dobro i piękno, jakie są
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obecne w środkach społecznego przekazu, a równocześnie odrzucali wszelkie zło 70.
Aby zatem kształtować w człowieku konkretne postawy moralne, trzeba wpływać nie tylko na intelekt odbiorcy, przekazując
mu podstawowe informacje na temat mediów i ich sposobu oddziaływania, ale także na wolę człowieka, doprowadzając go do coraz większej samodyscypliny w korzystaniu z nich. Jednoznacznie
wypowiedział się na ten temat Kościół, nakazując zwracanie uwagi na właściwą formację zwłaszcza młodzieży. „Odbiorcy – zwłaszcza młodsi, niech starają się przyzwyczajać do korzystania z tych
środków z umiarem i poczuciem karności” (IM 10).
Z tego względu taka formacja nie może być ograniczana wyłącznie do sfery poznawczej. Konieczne jest oddziaływanie na
wolę w celu wdrażania dyscypliny audiowizualnej 71. Ma ona na
celu budzenie sumień u odbiorców, tak aby właściwie i mądrze
wybierali programy i treści przekazywane przez środki społecznego przekazu.
Taka dyscyplina audiowizualna charakteryzuje się konkret
nymi cechami. Przede wszystkim powinna być to rezygnacja
z oglądania wszystkich programów. Z tym związana jest potrzeba dokonywania wyboru zgodnie z przyjętymi kryteriami wieku,
stosowności ideowej i moralnej. Odbiorców należy zachęcać do
tego, aby potrafili rezygnować z programów lub treści złych, dwuznacznych, budzących słuszne obawy lub zastrzeżenia ze strony
innych, w tym rodziców, wychowawców, specjalistów i Kościoła.
Do tego należy dołożyć również umiejętność rezygnacji z korzystania ze środków społecznego przekazu w takim czasie, kiedy nie

70 T. Ryłko, Wskazania duszpasterskie o wychowaniu do dojrzałego korzystania ze
środków społecznego przekazu, dz. cyt., s. 325.
71 K. Bełch, Formacja odbiorców masowego przekazu w nauczaniu Kościoła, dz. cyt.,
s. 46.
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można tego uczynić bez uszczerbku dla miłości bliźniego, obowiązku czy służby Bożej 72.
Wdrażanie ludzi wierzących, zwłaszcza dzieci i młodzieży, do
dyscypliny w korzystaniu ze środków społecznego przekazu nie
może dokonywać się tylko w oparciu o stosowanie nakazów i zakazów. Przede wszystkim trzeba posługiwać się szeroko pojętą
perswazją, jak również motywacją. Osoby, które prowadzą taką
formację zmierzającą do wykształcenia postawy samozdyscyplinowania, powinny w pierwszej kolejności zwracać uwagę na konieczność prowadzenia i pożytek, jakie wynikają z takiej dyscypliny. Aby decyzje podejmowane przez odbiorców były samodzielne
i dojrzałe, należy podawać różnego rodzaju motywy, ze względu
na które rezygnuje się z jakichś programów czy środków społecznego przekazu. Należy argumentować, że wysłuchanie, przeczytanie czy też obejrzenie jakiegoś materiału nie zawsze jest potrzebne,
a niedojrzałemu odbiorcy może przynieść szkodę. Dalej, konieczne jest podawanie jasnych kryteriów dojrzałego wyboru treści audiowizualnych oraz planowanego użytkowania środków społecznego przekazu 73.
Do powyższych motywów uzasadnione jest dołączenie elementu religijnego, a mianowicie informacja, że trud, jaki związany jest z uczeniem się samodyscypliny względem mediów może
mieć również charakter postu chrześcijańskiego czy pokuty.
Prowadzenie formacji zmierzającej do krytycznego korzystania
ze środków społecznego przekazu poprzez samozdyscyplinowanie
jest procesem wyjątkowo trudnym i długotrwałym. Dlatego trzeba zaznaczyć, że nie dokona się on poprzez jakiekolwiek działania jednorazowe. Tak samo nie zostanie ono w pełni zrealizowane
72 T. Ryłko, Wskazania duszpasterskie o wychowaniu do dojrzałego korzystania ze
środków społecznego przekazu, dz. cyt., s. 325–326.
73 K. Bełch, Formacja odbiorców masowego przekazu w nauczaniu Kościoła, dz. cyt.,
s. 46.
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bez pełnego zaangażowania się osoby, która poddaje się takiemu
procesowi w sposób całkowicie dobrowolny 74.
Ważna jest również postawa twórczej aktywności, która służy
pomocą w jeszcze skuteczniejszym kontrolowaniu samego siebie
i podejmowaniu dojrzałych wyborów. Twórcza aktywność związana jest ściśle z wolą człowieka, która stanowi jeden z głównych
czynników kształtujących osobowość danej jednostki. Wszyscy
twórcy kultury wskazują, jak ważna jest to cecha w życiu człowieka. Uprawianie aktywności powoduje, że człowiek nie tylko nie
ulega bezmyślnie i bezkrytycznie wpływowi środków społecznego przekazu, ale potrafi niejako obcować z nimi z wyraźną korzyścią dla samego siebie 75.
Osoby, które wykazują się twórczością w różnych dziedzinach
życia, mają konkretne cechy osobowościowe. Są to m.in. większa
inteligencja, wyższe poczucie własnej wartości i godności, duża
niezależność i lepsze predyspozycje do budowania relacji z innymi ludźmi lub też zajmowanie ważnych pozycji w grupie czy społeczeństwie 76.
Powyższe cechy wyraźnie pokazują, że osoby, które odznaczają się w swoim życiu postawą twórczej aktywności, są jednostkami silnymi, mającymi niejednokrotnie własne, niezależne podejście do świata, a tym samym potrafią tworzyć większy dystans
względem spraw rozgrywających się każdego dnia. Może to również ułatwić bardziej krytyczne podejście do środków społecznego
74 G. Delmanowicz, Internet moralnym wyzwaniem dla człowieka Trzeciego Tysiąc
lecia…, dz. cyt., s. 90–91.
75 A. Góralski, Twórczość a rozwój człowieka, w: Edukacja kulturalna a egzystencja
człowieka, red. B. Suchodolski, Wrocław 1986, s. 193–199; A. Lepa, Pedagogika
mass mediów, dz. cyt., s. 148.
76 A. T. Troskolański, O twórczości, Warszawa 1978, s. 20–30; J. Trzebiński, Oso
bowościowe warunki twórczości, w: Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi,
red. J. Reykowski, Warszawa 1980, s. 105–133.

By nie zamienic_sklad.indd 219

18.01.2018 08:33:54

220



Rozdział IV

przekazu, samodzielne myślenie oraz wartościowanie treści przekazywanych za ich pośrednictwem.
Człowiek aktywnie twórczy nie tylko potrafi nabierać dystansu
względem mediów, ale również uważa, że nie są one w stanie zaspokoić jego faktycznych potrzeb i pragnień. Staje niejako ponad
środkami społecznego przekazu. Przy tym żyje w przekonaniu, że
jego własna aktywność i działalność twórcza są lepsze i wyższego
rzędu niż te prezentowane w mediach. Skoro tak właśnie jest, to
równocześnie uważa swoją aktywność za o wiele bardziej twórczą
i potrzebną człowiekowi 77.
Kolejną cechą charakterystyczną dla osoby twórczej jest o wiele
mniejsze uzależnienie od środków społecznego przekazu. Ponieważ
taki człowiek realizuje się w jakiejś konkretnej dziedzinie, robi coś,
co sprawia mu przyjemność i jest jego prawdziwą pasją, nie potrzebuje „ucieczki” w rzeczywistość wirtualną i audiowizualną. Osoba,
która nie potrafi odnaleźć w sobie żadnej pasji, nie chce działać
twórczo w jakikolwiek sposób, o wiele bardziej ulega sile środków
społecznego przekazu, poświęcając im znaczną część swojego życia,
co w konsekwencji może prowadzić do faktycznego uzależnienia.
Człowiek, który prowadzi działalność twórczą, o wiele częściej chce wpływać na działalność środków społecznego przekazu.
Staje w opozycji do tych wszystkich osób, które wydają się uległe
względem mediów i nie czują potrzeby jakiegokolwiek angażowania się w ich działalność czy funkcjonowanie. Jest gotów podjąć
pewne działania, które w konsekwencji będą mogły doprowadzić
do określonych zmian w samej strukturze czy funkcjonowaniu
środków społecznego przekazu. Taką osobą kieruje ambicja skutecznego oddziaływania na konkretne medium, jak również nawiązywania relacji w osobami tam pracującymi 78.
77 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 148.
78 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 149.

By nie zamienic_sklad.indd 220

18.01.2018 08:33:54

Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych w procesie formacji…
 

221

Taka aktywność może przejawiać się w różny sposób, np. może
to być chęć prowadzenia dialogu z ludźmi odpowiedzialnymi za
środki społecznego przekazu, pisanie listów lub prowadzenie aktywności w internecie poprzez dodawanie komentarzy, prowadzenie własnych stron czy blogów, uczestniczenie w dyskusjach
prowadzonych na portalach społecznościowych, spotykanie się
z ludźmi ze świata mediów, udział w różnego rodzaju konferencjach czy spotkaniach o charakterze naukowym lub popularno
‑naukowym.
Twórcza aktywność powoduje, że człowiek nie jest ukierunkowany wyłącznie na samego siebie. Chce dzielić się tym, co posiada,
co wie, z innymi ludźmi. Jest zatem otwarty na drugiego człowieka i gotowy przychodzić z pomocą. Pragnie, aby jak najwięcej osób
wykazywało się twórczą aktywnością, dlatego promuje swoją działalność, chce o niej rozmawiać, przybliżać ją innym. Równocześnie
promuje swoje działania odnośnie do środków społecznego przekazu, tłumacząc, że każdy może wpływać na ich funkcjonowanie
i treści przez nie przekazywane. Jako pomoc wykorzystuje konkretne fakty z życia, argumenty i jest gotowy do dialogu.
Postawy twórczej można się nauczyć. Już od najmłodszych lat
życia człowiek powinien być uczony, że twórcza działalność jest
ważna, potrzebna i rozwija człowieka. Powinno się uczyć szacunku
dla jakiejkolwiek twórczej aktywności, stosując odpowiednią motywację, zachęty czy metody nagrody i kary 79. Trzeba też uczyć dzieci i młodzież szacunku dla twórczości i tzw. smaku artystycznego.
Pomocą w prowadzeniu takiej formacji służy rozwijanie w młodym człowieku postawy pracowitości, jak również sumiennego wykorzystywania oraz planowania czasu, zwłaszcza czasu wolnego.
79 M. Grochociński, Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wol
nego, Warszawa 1979, s. 86–142; zob. J. Jundziłł, Aktywizacja dziecka w procesie
wychowania, Warszawa 1966, s. 14–94; C. Matusewicz, Charakter i motywy ak
tywności młodzieży starszej, Zielona Góra 1968, s. 12–64.
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Łączy się to ściśle z wprowadzaniem dyscypliny w codziennym życiu, co skutkuje wypracowaniem u młodego człowieka postawy
sumienności, jak również samozdyscyplinowania.
Nie może być mowy o formowaniu w człowieku postawy twórczej aktywności bez prezentowania odpowiednich wzorców osobowych. Każdy człowiek, a zwłaszcza młody, potrzebuje brać przykład z konkretnych osób, które zaznaczyły się w życiu twórczą
działalnością, pracowitością czy innymi cnotami godnymi naśladowania 80. Kościół proponuje przykład błogosławionych i świętych. Dobrym wzorem jest św. Jan Paweł II, który przez całe życie
wykazywał się twórczością – artystyczną (teatr, poezja), naukową
oraz pastoralną.
Każda praca oraz działalność twórcza zyskują na znaczeniu, jeśli
następuje odniesienie do tzw. czynników społecznych. Człowiek
musi wiedzieć, że jego aktywność nie jest tylko dla niego samego.
Jest ona ukierunkowana na drugiego człowieka, ma stanowić pożytek dla całych społeczeństw.
W kształtowaniu innych postaw twórczej aktywności u osób
wierzących powinno się odwoływać do czynników natury religijnej. Są to np. modlitwa, która jest ściśle powiązana w ludzką pracą, dalej asceza, umartwienie, post, przeprowadzany systematycznie rachunek sumienia, ofiarowanie Panu Bogu wszystkich prac
i czynności dnia codziennego 81.
Podsumowując, należy stwierdzić, że każde ludzkie działanie
wiąże się z konkretną postawą moralną. To człowiek nadaje swoim
czynom wartość, powodując, że są one dobre lub złe. Również w korzystaniu ze środków społecznego przekazu należy kierować się jasnymi zasadami, które oparte będą na moralności chrześcijańskiej.
80 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 149–150; R. Schulz, Twórczość.
Społeczne aspekty zjawiska, Warszawa 1990, s. 353–360; J. Szafer‑Timoszenko,
Aspiracje w życiu człowieka, Katowice 1981, s. 46–64.
81 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 150.
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Dobrze wypracowane postawy, dzięki całemu procesowi formacji,
będą stanowiły dla człowieka realną pomoc we właściwym odbiorze i posługiwaniu się mediami.
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ZAKOŃCZENIE

We współczesnym świecie relacja między Kościołem a środkami
społecznego przekazu jest niezwykle istotna. Kościół musi bowiem
odpowiadać na aktualne wydarzenia, tym samym być obecnym
w rzeczywistości, jaką tworzą media. Środki społecznego przekazu są bowiem ważnym sposobem docierania z przekazem ewangelicznym i nauczaniem kościelnym do coraz szerszego kręgu odbiorców. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy nie mają częstego kontaktu
z życiem religijnym. Istnieje więc konieczność prowadzenia naukowej refleksji na gruncie teologii w celu formacji chrześcijańskiej do krytycznego i dojrzałego korzystania ze środków społecznego przekazu. Pewną próbą wpisania się w ten nurt naukowych
rozważań stała się również niniejsza publikacja.
W swoich założeniach jest ona procesem wychowywania człowieka do prowadzenia życia w oparciu o wartości chrześcijańskie i nauczanie Kościoła. Punktem odniesienia jest Bóg, który
w Jezusie Chrystusie zbliżył się do człowieka, ukazując się jako
wzór doskonałej komunikacji prowadzonej na płaszczyźnie zarówno wertykalnej, jak i horyzontalnej.
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Formacja chrześcijańska do korzystania ze środków społecznego przekazu wiąże się z całościowym rozwojem człowieka,
a zwłaszcza z jego dojrzałą osobowością. Dzięki niej możliwe
jest takie podejście do mediów, które charakteryzuje się z jednej
strony otwartością, z drugiej zdrowym krytycyzmem, uwzględniającym istnienie zagrożeń, które mogą wynikać z niewłaściwego korzystania z nich.
Dzięki rozwojowi świadomości i wzrostowi wiedzy na temat
funkcjonowania mass mediów człowiek nie jest już wyłącznie ich
biernym odbiorcą. Sam może wpływać na ich działanie poprzez
czynne uczestnictwo w tworzeniu i przepływie informacji, kształtowaniu jakości programów telewizyjnych i audycji radiowych.
Szczególnie wyraźnie widać tę aktywność w przestrzeni wirtualnej, jaką tworzy internet.
Zbyt duże zaangażowanie się człowieka w korzystanie ze środków społecznego przekazu może także skutkować różnymi uzależnieniami. Dlatego w niniejszej książce zostały zaprezentowane
niektóre z niebezpieczeństw, jakie powstają w wyniku niewłaściwego podejścia do rzeczywistości medialnej. Ich występowanie
staje się jednym z powodów, dla których istnieje konieczność prowadzenia formacji chrześcijańskiej.
Jako pierwsze zostało przedstawione zjawisko przypisywania
większego znaczenia faktom niż wartościom. Życie każdego człowieka opiera się na jakimś systemie wartości. W opozycji do takich, które na pierwszym miejscu stawiają prawdę, dobro, piękno
i szacunek dla człowieka, stają we współczesnym świecie hedonizm, konsumpcjonizm oraz chęć posiadania. Związane jest to
z podnoszącym się poziomem i standardem życia wielu ludzi, którzy na pierwszym miejscu stawiają samych siebie i zaspokajanie
własnych potrzeb. Takie podejście można określić jako „bardziej
mieć, niż być”. W wielu przypadkach również środki społecznego przekazu przyczyniają się do takiego sposobu myślenia i życia.
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Chęć posiadania jak największej liczby odbiorców powoduje, że
współczesne media koncentrują się na przekazie taniej sensacji
i niesprawdzonych wiadomości oraz rozrywce. Czyni się to z pominięciem prawa człowieka do godności i wiarygodności ze strony
środków społecznego przekazu. Wszystko to stoi w sprzeczności
z przesłaniem ewangelicznym i nauczaniem Kościoła, dla którego
człowiek jest drogą i podmiotem realizacji orędzia Chrystusowego.
Godność człowieka na każdym etapie jego życia, prawo do respektowania wartości chrześcijańskich, prawdziwości i rzetelności faktów docierających za pośrednictwem mediów jest zatem koniecznością i wymaga realnego wcielania w życie.
Pośród wielu fundamentalnych wartości ważne miejsce zajmuje prawda. Pozwala ona na konfrontowanie przez człowieka
osądów z rzeczywistością, a przez to na przeciwdziałanie zakłamaniu. Leży ona u podstaw wszelkiego rodzaju relacji interpersonalnych. W mediach zjawisko zakłamywania prawdy i deformowania jej występuje w sposób na pozór niewinny. Próbuje się
bowiem przedstawiać wydarzenia, które mają być zgodne z rzeczywistością. Po głębszym jednak ich przeanalizowaniu można
stwierdzić, że w wielu przypadkach ma się do czynienia z kłamstwem, w którym jakiś fragment prawdziwej informacji przedstawia się jako pełną wiadomość i całkowitą prawdę. Formacja chrześcijańska na tym etapie ma za zadanie uwrażliwienie odbiorców
na konieczność przeprowadzania weryfikacji otrzymywanych informacji i poddawania ich krytycznej ocenie.
Środki społecznego przekazu sprzyjają także relatywistycznemu sposobowi myślenia. Pluralizm światopoglądowy rodzi różnorodność myślenia i działania wśród jednostek i społeczeństw.
Przy pomocy mediów niejednokrotnie wypiera się zasadę budowania dobra wspólnego. W to miejsce pojawiają się zachowania odznaczające się swobodnym traktowaniem praw i nakazów
w myśl fałszywie pojętej tolerancji i wolności osobistej. Formacja
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chrześcijańska, o ile będzie skutecznie prowadzona, przybliży
współczesnemu człowiekowi świat zasad, oparty na postępowaniu w zgodzie z prawami przyjętymi dla dobra wszystkich.
Rozwój współczesnych środków społecznego przekazu, w tym
internetu, przyczynił się do tego, że człowiek zaczął żyć niejako na
granicy pomiędzy światem realnym a wirtualnym. Stała się ona na
tyle cienka, że niejednokrotnie trudno wyraźnie oddzielić od siebie te dwa światy. Z tego może rodzić się kolejne niebezpieczeństwo, a mianowicie ucieczka przed osobistą odpowiedzialnością
i zaangażowaniem. Pogrążanie się człowieka w świecie wirtualnym lub też poświęcanie mediom coraz większej ilości czasu powoduje, że współczesny odbiorca niejako ucieka od świata realnego
i od jego problemów. Również w rzeczywistości wirtualnej stara
się budować relacje z innymi, kosztem osób żyjących obok niego.
Lekarstwem na to jest właściwie prowadzona formacja chrześcijańska, która przyczynia się do odbudowywania relacji interpersonalnych i zwiększenia świadomości odpowiedzialności za swoje życie.
W świecie mediów dobrze sprzedają się te treści, w których
obecna jest przemoc. Dotyczy to filmów, gier komputerowych czy
stron internetowych. Wpływa ona na zwiększenie brutalności pomiędzy ludźmi w życiu realnym. Do tego należy również dołączyć
wulgarne traktowanie ciała ludzkiego jako przedmiotu seksualnego użycia i wyżycia się. Poprzez proces formacji chrześcijańskiej do
krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu stało
się możliwe zwrócenie uwagi na fakt niebezpiecznych zachowań,
które mogą zagrażać współczesnemu odbiorcy mediów.
Formacja chrześcijańska posiada cztery wymiary: ludzki, duchowy, intelektualny i apostolski. Wszystkie one są ze sobą ściśle
powiązane i mają zintegrowany charakter. W nauczaniu kościelnym formacja ludzka traktowana jest jak fundament. Najogólniej
można stwierdzić, że jest to proces uczenia, jak być wartościowym człowiekiem. W stosunku do środków społecznego przekazu
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dojrzałość ludzka odznacza się zarówno obiektywizmem, otwartością, jak i racjonalnością w korzystaniu z nich. Dzięki właściwie
przeprowadzonej formacji ludzkiej człowiek jest w stanie radzić
sobie z problemami życiowymi oraz budować właściwe relacje,
które wpływają na całe jego funkcjonowanie w społeczeństwie.
Formacja chrześcijańska nie może być realizowana w pełni bez
uwzględnienia wymiaru duchowego. Jest ona wychowywaniem
do wiary, której celem ma być zjednoczenie człowieka z Bogiem.
W dziedzinie środków społecznego przekazu formacja duchowa odgrywa bardzo ważną rolę. Pozwala na przenikanie świata mediów wartościami chrześcijańskimi, podkreślającymi prymat ducha nad cielesnością, gdzie człowiek staje się podmiotem
działalności medialnej. Wiąże się to zatem z obecnością osób wierzących w przestrzeni życia publicznego, w tym środków społecznego przekazu.
Formacja intelektualna zmierza do zwiększenia świadomości
i wiedzy na temat działania współczesnych mediów. Aby odbiorca mógł krytycznie i dojrzale z nich korzystać, musi wcześniej poznać mechanizmy ich działania. Formacja intelektualna jest zatem
formacją doktrynalną, zmierzającą do prowadzenia życia bardziej
świadomego, z uwzględnieniem wzrostu tożsamości chrześcijańskiej. Podejmuje ona równocześnie zagadnienia z życia społecznego i kulturowego, w którym powinni być obecni ludzie wierzący.
Dlatego konsekwencją wyżej wymienionych trzech wymiarów
formacji chrześcijańskiej jest jej apostolskość. Krytyczne korzystanie ze środków społecznego przekazu ma zmierzać do zaangażowania się współczesnych odbiorców w misję przepowiadania
Ewangelii, głoszenia nauki Kościoła przy użyciu narzędzi medialnych i tym samym przyczyniania się do przemiany całego porządku
doczesnego. Kościół przypomina, że ludzie wierzący mają prawo do
wykonywania swojej pracy w zgodzie z wyznawanymi wiarą i wartościami. Dotyczy to zarówno mediów świeckich, jak i kościelnych.
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Na życie człowieka ma wpływ wiele czynników. Poprzez fakt
bycia istotą społeczną człowiek nosi w sobie potrzebę kontaktu
z innymi. Dokonuje się to na wielu płaszczyznach. Bez wątpienia
fundamentalnym środowiskiem dla rozwoju jest rodzina. Została
ona ukazana jako Kościół domowy, który równocześnie jest podstawową komórką społeczną i kościelną. Tym samym jest również
pierwszą szkołą życia i wiary chrześcijańskiej. Rodzice, będąc najważniejszymi wychowawcami dzieci i przekazicielami podstawowych wartości, jakimi należy kierować się w życiu, są równocześnie nauczycielami w podejściu do środków społecznego przekazu.
Świat mediów sugestywnie wpływa na funkcjonowanie rodziny,
w której dorośli nie zawsze dostatecznie dobrze wywiązują się ze
swojej roli wychowawców do krytycznego korzystania ze środków
społecznego przekazu. Może to mieć swoje źródło w zbyt małej ilości czasu poświęcanego dzieciom, jak również w braku dostatecznej wiedzy na temat mediów i nowości technicznych pojawiających się na rynku. Dlatego aby rodzina chrześcijańska skutecznie
mogła wychowywać swoje dzieci, nie może być pozostawiona sama
sobie i w procesie formacji chrześcijańskiej musi być uwzględniana jako priorytet działalności duszpasterskiej.
Kościół zawsze wspierał rodziny chrześcijańskie w ich trudzie
wychowawczym. Wykorzystywał do tego swoją wielowiekową mądrość, doświadczenie, a przede wszystkim działanie Boże poprzez
sakramenty święte. Wspólnota eklezjalna jest skutecznym wychowawcą dla ludzi wierzących, której nieobce są problemy i wyzwania współczesności. Do jednych z nich zaliczają się środki społecznego przekazu. Dowodem na otwarte podejście do mediów jest
ich wykorzystanie w jeszcze skuteczniejszym przebiegu formacji chrześcijańskiej i obecności Kościoła w świecie współczesnym.
Trzecim środowiskiem, w którym powinna dokonywać się formacja chrześcijańska, są szkoły i uczelnie wyższe. Bez wątpienia
media stanowią obecnie dużą pomoc w procesie edukacji dzieci
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i młodzieży, jednakże sami nauczyciele, wychowawcy i wykładowcy powinni kierować się nie tylko wiedzą i własnym doświadczeniem pedagogicznym, ale również określonym systemem wartości.
W ten sposób jeszcze skuteczniej będą przygotowywać młodych
ludzi do wejścia w dorosłość i podjęcia pracy zawodowej. Ważną
rolę odgrywają również szkoły i uczelnie katolickie, w których priorytetem są nauczanie Kościoła i moralność chrześcijańska, która
wpiera cały proces wychowawczy i edukacyjny.
Środowiskiem, które także wymaga prowadzenia formacji, są
same środki społecznego przekazu. Jej celem jest zwiększenie świadomości i odpowiedzialności moralnej twórców i pracowników
mediów, aby z poczuciem własnej odpowiedzialności za odbiorców
wykonywali powierzone im zadania i obowiązki, respektując kodeks etyki dziennikarskiej. Praca ludzi mediów jest swego rodzaju
misją, jaką mają oni do spełnienia wobec współczesnego człowieka.
Środki społecznego przekazu są obecne we wszystkich przestrzeniach życia ludzkiego. Wpływają na rozwój, system wartości,
kierują decyzjami i wyborami. Ich obecność jest widoczna zarówno w życiu rodzinnym, we wspólnocie Kościoła, jak i w procesie
edukacji dzieci i młodzieży. Jest zatem konieczne, by wszystkie te
środowiska, łącznie z twórcami i pracownikami mediów, czynić
permanentnie przedmiotem formacji chrześcijańskiej.
Aby była ona jeszcze bardziej skuteczna, potrzebne są odpowiednie postawy moralne, które należy traktować jako dopełnienie i logiczną konsekwencję całego procesu. Podstawą jest dojrzała osobowość. Człowiek dojrzewa do niej przez całe swoje życie.
Zależy ona od wielu czynników, pośród których można wyszczególnić: środowisko rozwoju i życia, wyznawane wartości, tradycję
i kulturę przejęte od wcześniejszych pokoleń. Służy ona również
pomocą w podejściu do współczesnych środków społecznego przekazu, ponieważ gwarantuje pewną odporność na wpływ mediów,
gotowość do dialogu oraz kierowanie się zmysłem krytycznym.
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To właśnie krytycyzm jest jednym z elementów charakterystycznych dla dojrzałego odbiorcy. Zakłada on używanie rozumu, który
pomaga w ocenie treści przekazywanych przez środki społecznego
przekazu i nadaje im właściwe znaczenie. Dzięki niemu człowiek nie
przyjmuje bezkrytycznie tego wszystko, co przekazują media, i nie
pozwala im na przejęcie kontroli nad życiem i wyborami ludzkimi.
Zmysł krytyczny jest poniekąd warunkiem rozwijania się kolejnej postawy, a mianowicie selektywności. Postawa ta jest konieczna we wszystkich wymiarach ludzkiego życia, a szczególnie w podejściu do środków społecznego przekazu. Służy bowiem przede
wszystkim pomocą w dokonywaniu właściwych wyborów w kwestii programów i treści w nich prezentowanych. Chroni odbiorcę
przed bezmyślnym przyjmowaniem wszystkiego, co one proponują, skupiając się na treściach ważnych, wartościowych i rozwijających osobowość człowieka.
Konsekwencją powyższych postaw moralnych jest samozdyscyplinowanie, połączone z twórczą aktywnością. Formacja chrześcijańska do korzystania ze środków społecznego przekazu oznacza
wdrażanie do dyscypliny w posługiwaniu się mediami. Związane
jest to z procesem wpływania na wolę człowieka, która powinna
być na tyle silna, aby była w stanie oprzeć się temu wszystkiemu,
co może człowiekowi przynieść krzywdę. Zdyscyplinowany odbiorca potrafi być równocześnie człowiekiem czynu w tym znaczeniu,
że uaktywnia się twórczo względem mediów, poprzez wyrażanie
swojej opinii, wpływanie na treści w nich zawarte, proponując
konkretne rozwiązania w tematach spornych bądź wątpliwych,
tym samym wykazując gotowość do dialogu z innymi.
Niniejsza publikacja nie rości sobie pretensji do całościowego
opracowania tematu formacji chrześcijańskiej do korzystania ze
środków społecznego przekazu. Jest ona próbą pastoralnego podejścia do tego ważnego zagadnienia i otwiera perspektywę dalszych opracowań badawczych.
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