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Wprowadzenie
„Najbardziej radykalne antidotum na wirus fałszu
to dać się oczyścić przez prawdę”.
(Papież Franciszek, Orędzie na 52. DŚSP
Fake news a dziennikarstwo pokoju)

Od ponad półwiecza Kościół katolicki swoją doktrynę medialną formułuje
w „papieskich orędziach medialnych” wydawanych z okazji Światowego Dnia Środków
Społecznego Przekazu. Ich skondensowana treść stanowi bogatą inspirację nie tylko dla
poszukiwań naukowych np. w obszarze teologii mediów, ale także jest źródłem i światłem dla
różnych form przepowiadania Słowa Bożego. Również orędzie papieża Franciszka z 2018 roku
poświęcone zjawisku fake newsów we współczesnych mediach zainspirowało grono młodych
naukowców do przekazania treści orędzia młodzieży i dorosłym, w postaci scenariuszy lekcji.
Ich autorami są studenci i doktoranci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
którzy zgłębiają naukowo dwie specjalizacje – katechetykę i edukację medialną – w ramach
naukowo-dydaktycznej działalności Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL.
W chwili powstawania publikacji w polskim systemie szkolnym nie istnieje przedmiot
edukacja medialna. Jednakże chcąc być wiernym nauczaniu medialnemu Kościoła,
podejmowane są próby zarówno teoretyczne jak i praktyczne, wprowadzania treści edukacji
medialnej w proces nauczania formalnego w ramach nauczania religii w szkole. Także Kościół
katolicki podejmuje różnorakie działania edukacyjne, mające na celu kształcenie kompetencji
medialnych na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz w edukacji permanentnej.
Scenariusze zawarte w niniejszej publikacji mogą być wykorzystane zarówno podczas lekcji
religii w szkole, w czasie spotkań formacyjnych i katechetycznych w parafii, a także w ramach
formacji własnej różnorodnych ruchów eklezjalnych. W zamyśle autorów adresatami
lekcji/spotkań zaproponowanych w opracowaniu jest głównie młodzież oraz dorośli, w tym
rodzice.
Proponowane scenariusze lekcji/spotkań są zbudowane na sprawdzonym schemacie
dydaktycznym i metodycznym z zastosowaniem metod aktywizujących. Własna aktywność
uczestników jest szczególnie ważna zarówno w obszarze edukacji religijnej, katechezy, a także
– co podkreślają badacze przedmiotu – w edukacji medialnej. Autorzy publikacji nie
przedstawiali opisu zastosowanych metod, gdyż albo są powszechnie znane przez
prowadzących zajęcia dydaktyczne, albo są dostępne w wielu publikacjach (np. Vademecum
metod aktywizujących w katechezie. Kraków 2006) i w Internecie.
Niniejszą publikacją Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary we współpracy
z innymi specjalizacjami Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL rozpoczyna serię
wydawniczą – Edukacja – Media – Teologia – w dwóch wymiarach. Pierwszy z nich będzie
prezentował wyniki badań naukowych prowadzonych w ramach Katedry, głównie z obszaru
teologii mediów i edukacji medialnej. Drugi przyjmie charakter praktyczny w postaci różnego
rodzaju pomocy edukacyjnych dla szeroko rozumianej edukacji medialnej dzieci, młodzieży
i dorosłych, która w doświadczeniu eklezjalnym często jest wiązana z wielorakimi formami
edukacji religijnej.
Życzymy, aby Prawda Osobowa, Jezus Chrystus, którą głosimy przemieniła
i wyzwalała z medialnych fake newsów wszystkich uczestników spotkań edukacyjnych.
Mirosław Chmielewski CSsR
Edukacja Medialna KUL

-3-

Scenariusz 1
Ja prawdziwy czy ja wirtualny.
Kreowanie nowej tożsamości i wizerunku w mediach społecznościowych.
Autorzy scenariusza: Olga Cieniuch, ks. Sebastian Mandrysz.
Adresaci: klasy 5-8, ponadpodstawowe.
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
 wskazanie czynników wpływających na postrzeganie osoby w social media;
 uświadomienie sposobów powstawania fałszywych wizerunków w mediach
społecznościowych;
 ukazanie możliwych konsekwencji i zagrożeń wynikających z publikowania treści
w sieci.
Treść nauczania – wymagania szczegółowe
Po spotkaniu uczestnik w zakresie wiedzy:
 podaje przykłady zagrożeń i konsekwencji płynących z udostępniania treści w social
media;
 wymienia przykłady sposobów manipulacji wizerunkiem w mediach
społecznościowych.
Po spotkaniu uczestnik w zakresie umiejętności:
 uzasadnia, dlaczego zamieszczanie niektórych treści w social media jest niebezpieczne,
 zamieszczając informacje w mediach społecznościowych potrafi wyodrębnić
z wiadomości treści bezpieczne od niosących konsekwencje negatywne.
Formy organizacji zajęć: praca w grupach
Metody dydaktyczne: burza mózgów, rozmowa kierowana.
Środki dydaktyczne: przykłady do interpretacji (załącznik 1), kartki A4, schemat dekalogu
(załącznik 2).
Wprowadzenie
Zazwyczaj ważne jest dla nas to, co myślą o nas inni. Dobre lub złe zdanie ludzi często wywiera
wpływ na naszą samoocenę, dlatego staramy się wypaść w ich oczach jak najkorzystniej.
Współcześnie opinie, sądy i przekonania o różnych ludziach są kształtowane głównie za
pośrednictwem mediów społecznościowych, m.in.: Facebooka, Instagrama. Zastanówmy się,
dlaczego tak się dzieje oraz jak takie myślenie wpływa na życie nasze i innych.
Aktywizacja 1.
Metoda: burza mózgów, rozmowa kierowana.
 Pytanie: Jakie czynniki w social media wpływają na postrzeganie danej osoby?
 Prowadzący zadaje uczestnikom pytanie: Jakie czynniki w social media wpływają na
postrzeganie danej osoby?
 Grupa pracując metodą burzy mózgów wskazuje czynniki, rzutujące na odbiór,
widzenie i percepcję człowieka w social media, np.: publikowane zdjęcia, komentarze,
polubione strony, częstotliwość publikowania, informacje „o mnie”, itp.
 Wybrana osoba zapisuje propozycje odpowiedzi na tablicy.
 Po wykonaniu zadania następuje odczytanie wszystkich odpowiedzi.
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Prowadzący podsumowuje i pogłębia tę część spotkania stawiając uczestnikom
następujące pytania:
1) Jaki jest cel kreowania konkretnego wizerunku samego siebie w mediach
społecznościowych?
2) Czy sposób życia przedstawiany na profilach przez osoby znane z życia
publicznego jest możliwy w realnej rzeczywistości?

Aktywizacja 2
Metoda: praca z formularzem – dekalog.
Materiały: przykłady do interpretacji (załącznik 1), kartki A4, karta pracy – dekalog (załącznik 2).
 Pytanie: Jakie konsekwencje w realnym życiu mogą mieć sytuacje zaistniałe za sprawą
m. społecznościowych, przywołane w analizowanych historiach?
 Prowadzący tworzy trzy grupy.
 Każda z nich otrzymuje opis sytuacji, który będzie kanwą do dalszej pracy (załącznik 1).
 Uczestnicy w grupach przygotowują listę konsekwencji mogących stanowić wynik
przedstawionych wydarzeń.
 Propozycje możliwych skutków zapisują na kartce.
 Następnie tworzą dekalog – dziesięć wskazań, właściwego kreowania własnego
wizerunku na portalach społecznościowych.
 Sformułowane postulaty zapisują na schemacie dekalogu (załącznik 2).
 Po wykonaniu zadania przedstawiciel każdej grupy odczytuje na forum otrzymaną
w celu analizy sytuację wyjściową oraz wypracowane w toku pracy możliwe
konsekwencje.
 Wyniki prac zostają zawieszone w widocznym miejscu.
Puenta
Wszystkie nasze aktywności w sieci wpływają znacząco na postrzeganie nas przez innych.
Niestety nie zawsze treści zamieszczane na portalach internetowych są zbieżne
z rzeczywistością. Nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować procesu formowania się naszego
wizerunku w przestrzeniach wirtualnych takich jak Facebook czy Instagram. Zanim
podejmiemy jakąkolwiek aktywność należy zatem zastanowić się, czy nie będziemy się później
tego wstydzić przed innymi, a przede wszystkim przed samym sobą. Ważne jest też, aby
pamiętać, że jesteśmy odpowiedzialni za budowanie obrazu innych użytkowników sieci.
Publikując posty z ich udziałem wpływamy na kształtowanie ich wizerunku. Przez nasze
nieprzemyślane decyzje nasi przyjaciele, koledzy czy znajomi mogą mieć nieprzyjemności,
przykrości czy różnorakich trudności w szkole lub w domu. W wyniku naszych lekkomyślnych
zachowań mogę być powodem stać się obiektem żartów rówieśniczych.
Propozycja modlitwy
Wszechmogący Boże, Ty w najdoskonalszy sposób podjąłeś dialog z ludzkością, dając jej
swego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na wszystkie
narody, społeczności i osoby komunikujące się ze sobą za pośrednictwem Internetu (prasy,
radia, telewizji i filmu). Otwórz serca kobiet i mężczyzn różnych ras, religii i kultur, aby
korzystając z bogactw techniki, działali w służbie wspólnego dobra i przyczyniali się do tego,
żeby życie świata kształtowały pokój i miłość. Prosimy, spraw, aby ich obecność w mediach
przynosiła dobre owoce dla nauki i pracy. Niech to, co czynią, przybliża ich do Ciebie i przynosi
Ci chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen1.
Krucjata modlitw w intencji środków społecznego przekazu, http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22246
[19.06.2018].
1
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Scenariusz 2
Samotność w Sieci czy przestrzeń przyjaźni?
Autorzy scenariusza: ks. Łukasz Simiński, Orysa Uska, ks. Igor Hubacz.
Adresaci: klasy 5-8, ponadpodstawowe.
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
 analiza i interpretacja treści zawartych w Piśmie Świętym mówiących o przyjaźni;
 wskazanie na konieczność łączenia relacji osobowych w środowisku wirtualnym
z kontaktem bezpośrednim;
 ukazanie osoby Jezusa Chrystusa jako wzoru Przyjaciela.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Po spotkaniu uczestnik w zakresie wiedzy:
 wymienia przykładowe cechy dobrego przyjaciela;
 potrafi skonfrontować je z cechami Najdoskonalszego Przyjaciela Jezusa Chrystusa;
 podaje przykładowe teksty z Pisma Świętego mówiące o przyjaźni.
Po spotkaniu uczestnik w zakresie umiejętności:
 potrafi określić, w jaki sposób Jezus dał wzór przyjaźni;
 zdoła uzasadnić, dlaczego kontakt bezpośredni lepiej wpływa na budowanie przyjaźni,
niż tylko kontakt online.
Formy organizacji zajęć: praca zbiorowa, praca w grupach, praca indywidualna.
Metody dydaktyczne: 2-4-8, dyskusja, plakat, praca z tekstem, słowa klucze, znak graficzny,
ankieta, analiza obrazu, rozmowa kierowana.
Środki dydaktyczne: karteczki z tematem, duży arkusz szarego papieru, przybory do pisania
i rysowania, Pismo Święte, wąskie paski papieru, miniankieta pt. W jaki sposób najczęściej
komunikujesz się z przyjaciółmi? (załącznik 1), obrazek pt. Samotność w sieci (załącznik 2).
I. PRAGNIENIE PRZYJAŹNI
Wprowadzenie
Nikt nie lubi czuć się samotnym. Człowiek jest istotą społeczną i pragnie przebywać z innymi
ludźmi. Pragnie jednocześnie mieć wokół siebie osoby dobre, życzliwe, sympatyczne, takie,
z którymi chętnie spędza czas. Zwłaszcza wtedy, gdy pojawiają się w życiu trudne sytuacje,
pragnie mieć blisko siebie kogoś, kto okaże wsparcie i pomoc. Chce mieć przyjaciela, na
którego zawsze możemy liczyć, i który zawsze go zrozumie. Jednak czy we współczesnym
świecie, gdzie większość relacji przeniosła się do świata wirtualnego można mieć prawdziwego
przyjaciela?
Aktywizacja
Metoda: 2-4-8, dyskusja, plakat.
Materiały: karteczki z tematem, duży arkusz szarego papieru, przybory do pisania i rysowania.
 Prowadzący spotkanie łączy uczestników w pary, które będą pracowały metodą 2-4-8.
 Uczestnicy w parach rozmawiają na temat: Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel?
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Po 4 minutach rozmowy pary łączą się w czwórki i dalej rozmawiają na wskazany
temat, zaczynając od przedstawienia pierwszych skojarzeń i wniosków jakie im się
nasunęły.
Po upływie 4 minut „czwórki” tworzą grupy ośmioosobowe i po krótkiej dyskusji
formułują na piśmie wnioski końcowe.
Ostatnim etapem pracy jest plastyczne przedstawienie konkluzji z dyskusji w postaci
plakatu.
Po wykonaniu pracy przedstawiciele pierwszej grupy umieszczają swoją pracę na
ścianie i omawiają ją. Po nich prezentacji dokonują kolejne grupy.
Kiedy pokazy dobiegną końca prowadzący zajęcia podsumowuje ten etap pracy.

Puenta
Przyjaciel to osoba, do której mamy zaufanie, dzielimy się z nią sekretami, dbamy o jej dobro.
Każdy powinien mieć przyjaciela od serca, który będzie dla niego wsparciem. Cechy idealnego
przyjaciela można opisywać na wiele sposobów. Każdy z nas jednak szuka innego przyjaciela.
Wiąże się to m.in. z odmiennością naszych charakterów, potrzeb i oczekiwań oraz
niepowtarzalnością. Przyjaciel powinien być taki, abyśmy czuli się w jego towarzystwie
dobrze, i zawsze z utęsknieniem czekali na kolejne spotkanie.
II. CZYM JEST PRAWDZIWA PRZYJAŹŃ WEDŁUG BIBLII?
Wprowadzenie
Nie jest łatwo znaleźć prawdziwą przyjaźń, ale jeszcze trudniej jest samemu być dobrym
przyjacielem. Jak to uczynić? Gdzie szukać wsparcia? Słowo Boże pomaga nam odkryć, jakimi
cechami powinien odznaczać się dobry przyjaciel i ukazuje, co zrobić, aby nim zostać.
Aktywizacja
Metoda: praca z tekstem, słowa klucze, znak graficzny.
Materiały: Pismo Święte, wąskie paski papieru.









Uczniowie pracują z Pismem Świętym w czterech grupach.
Każda z grup otrzymuje sigla mówiące o przyjaźni:
1) Grupa I – Syr 6,14; J 15,14; Prz 18,24; Koh 4,9; Syr 37,1-2.
2) Grupa II – Hi 2,11-13; J 15,15; Prz 14,20; Syr 6,7; Syr 37,4.
3) Grupa III – Prz 17,17; Jk 2,23; Prz 22,24; Syr 6,15; Syr 37,5-6.
4) Grupa IV – J 15,13; 2 P 1,7; Prz 19,4; Syr 6,16; Syr 9,10.
Uczestnicy zajęć na podstawie otrzymanych tekstów wyszukują cechy prawdziwego
przyjaciela.
Zapisują je na wąskich paskach papieru.
Kiedy wszystkie grupy wykonają zadanie z zapisanych pasków papieru układają na
tablicy kontur człowieka.
Prowadzący następnie odczytuje fragment z Ewangelii św. Jana – J 15,12-17.
Po proklamacji podkreśla, że Jezus dał nam definicję prawdziwego przyjaciela i swoim
życiem pokazał jak ją wcielić w czyn.

Puenta
Znakiem miłości jest umiejętność dzielenia się wszystkim z osobą, którą kochamy. Jezus nie
ukrywa nic przed swoimi uczniami. Dzieli się z nimi wszystkim, nawet najbardziej osobistymi
tajemnicami objawionymi Mu przez Ojca, nadając im w ten sposób godność i przywilej bycia
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przyjaciółmi. Oddał nawet za nich i za Ciebie swoje życie. Jezus wciąż zaprasza nas do
przyjaźni z sobą – chce nam objawić jeszcze więcej rzeczy, które Ojciec objawił Jemu.
Wyobraź sobie, jak Jezus pyta Cię raz za razem: Czy pozwolisz Mi, żebym został twoim
przyjacielem? Jaka będzie twoja odpowiedź?
III. WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA
Wprowadzenie
Dar przyjaźni to wielka i bezcenna wartość w życiu człowieka, ale równie ważny jest sposób,
jak ją pielęgnujemy. Przyjaciele towarzyszą nam w świętowaniu sukcesów, większych
i mniejszych radości oraz przechodzić przez porażki. Sam akt dzielenia się doświadczeniami
w sposób bezpośredni i nawiązywania kontaktu w ten sposób może nam pomóc we
wzmocnieniu i zachowaniu bliskich przyjaźni.
Aktywizacja
Metoda: ankieta, analiza obrazu, rozmowa kierowana.
Materiały: miniankieta pt., W jaki sposób najczęściej komunikujesz się z przyjaciółmi?
(załącznik 1), obrazek pt. Samotność w sieci (załącznik 2)







Prowadzący przeprowadza wśród uczestników miniankietę pt., W jaki sposób
najczęściej komunikujesz się z przyjaciółmi? (załącznik 1).
Następnie wraz z uczniami podlicza wyniki ankiety i zapisuje je na tablicy.
Prosi uczniów o współuczestniczenie w analizie wyników.
Omawia i wyjaśnia znaczenie poszczególnych odpowiedzi prosząc o zwrócenie
szczególnej uwagi na te zaznaczone przez nich. Stwierdza:
1. Niezbędnym elementem ludzkiego życia jest komunikacja z innymi osobami.
Bardzo rzadko zdarza się, aby ludzie nie mieli potrzeby kontaktu z drugim
człowiekiem. Celem komunikacji jest wyrażenie swoich uczuć, przemyśleń,
osiągnięć, negocjacji, przekonań. To również wymiana informacji,
kształtowanie i wyrażanie swojego „ ja”, swojej pozycji w społeczeństwie.
2. Dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu oraz smartfonów pojawiła się
nowa szansa interaktywnego porozumiewania się ludzi, nawiązywania
kontaktów, nieporównywalna z żadną dotychczas znaną formą komunikacji.
Coraz większej liczbie osób życie w cyberprzestrzeni wydaje się często
ważniejsze, bardziej bezpośrednie i intensywne niż życie realne.
3. Niestety niejednokrotnie wpływa to na zmniejszenie bezpośrednich kontaktów
międzyludzkich. Łatwiej jest nam komunikować się za pomocą środków
i urządzeń multimedialnych, niż podczas spotkania twarzą w twarz. Relacje
stają się płytsze, a nierzadko także zostają ukryte prawdziwe uczucia i emocje.
Bezpośrednie spotkanie z drugim człowiekiem pozwala na odczytywanie
komunikatów niewerbalnych, które on wysyła, co może pozytywnie wpływać na
pogłębienie wspólnej znajomości.
Następnie prezentuje uczestnikom obrazek pt. Samotność w sieci2 (załącznik 2)
i inicjuje rozmowę kierowaną stawiając pytania:
1. Ilu znajomych posiadacie na Facbooku?
2. Z iloma utrzymujecie regularny kontakt?

Samotność w sieci, http://kwajk.pl/static/post/d3/b4/org_d3b44c26e1d174eae2c8e031b3b6730dn.jpg
[08.05.2018].
2
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3. Spośród grona znajomych na FB czy Instagramie u ilu osób potrafilibyście
wymienić 10 mocnych i słabych stron?
4. Jakie kroki można by podjąć, aby lepiej kogoś poznać?
5. Czy czujecie się samotni pomimo kontaktów z innymi w sieci?
Na zakończenie spotkania prowadzący proponuje uczestnikom zadanie apostolskie.
Zachęca wszystkich, aby w najbliższym tygodniu spotkali się z jedną osobą, z którą
regularnie komunikują się online, a już długi czas nie spotkali się z nią osobiście.
Poleca, by podczas spotkania jak najwięcej dowiedzieć się o sobie nawzajem, ubogacić
się sobą, lepiej się poznać, obdarować siebie czasem i zainteresowaniem.

Puenta
Ludzie bardzo często żałują utraty kontaktów z niegdyś bliskimi przyjaciółmi. Często
zaczynamy się od siebie oddalać, bo nie mamy dla siebie czasu. Warto zatroszczyć się
o budowanie szczerych, głębokich i bezpośrednich relacji. Zamiast klikać na stronę
facebookową bliskiego przyjaciela – po prostu do niego zadzwoń. Zaplanuj coś, co możecie
zrobić razem. Żadna maszyna czy najnowocześniejsze narzędzia technologii informacyjnej nie
zastąpią kontaktu twarzą w twarz. Realny czas spędzony z bliska osobą jest o wiele cenniejszy
aniżeli czas spędzany na Facebooku. „Skrzyknij” zatem małą grupę Proponując konkretne
spotkanie, na przykład wspólne obejrzenie filmu w domu, wyjście do kina, na ciekawy koncert
czy wystawę albo po prostu lody i ciastko. Od ciebie tylko zależy, czy będziesz chciał
pielęgnować bezpośrednie relacje i wzmacniać więzi przyjacielskie.
Propozycja modlitwy
Modlitwa za przyjaciół3
Proszę Cię, Boże dobry i łaskawy, za tych,
którzy mnie miłują w Tobie, i za tych,
których ja miłuje; w Tobie. Kochaj ich
wszystkich, o Źródło miłości, bo Ty dajesz im
i mnie łaskę; miłowania. Spraw, aby i oni
z całego serca byli wierni Tobie.
Niech mówią i czynią tylko to,
co się Tobie podoba i jest dla ich dobra.
I Ty, Panie, czyń dla nich i w nich to,
co może być im pożyteczne wedle Twojej woli.
Niech będą zawsze w Twojej opiece,
aż dojdą kiedyś do chwały
i do wiecznego bezpieczeństwa w Tobie. Amen.

Św. Anzelma z Canterbury, Modlitwa za przyjaciół, https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-iwiara/art,2497,to-najlepsza-modlitwa-za-przyjaciol.html [08.05.2018].
3
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Scenariusz 3
Prawda i jej wypaczenie – Fake news, czyli kłamstwo
Autorzy scenariusza: ks. Waldemar Haręza, ks. Attila Honti, ks. Jakub Kuchta.
Adresaci: klasy 5-8, ponadpodstawowe.
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
 kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów;
 kształtowanie postawy szczerości i prawdomówności;
 poszukiwanie dróg wiodących do lepszego poznania prawdy.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Po spotkaniu uczestnik w zakresie wiedzy:
 podaje definicje pojęć: prawda, fake news – kłamstwo,
 przytacza przykładowe teksty z Pisma Świętego mówiące o prawdzie.
Umiejętności:
Po spotkaniu uczestnik w zakresie umiejętności:
 potrafi krytycznie oceniać informacje upowszechniane w mediach,
 uzasadnia potrzebę świadomego uczestnictwa w cyberświecie,
 wyjaśnia, dlaczego to użytkownik mediów powinien panować nad mediami, a nie one
nad nim.
Formy organizacji zajęć: praca zbiorowa, praca w grupach.
Metody dydaktyczne: głuchy telefon, burza mózgów, praca z tekstem, alternatywne tytuły.
Środki dydaktyczne: kartki z hasłami: prawda i fałsz, fragmenty KKK i Pisma Świętego
(załącznik 1), fragmenty orędzia Papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu (załącznik 2), arkusz papieru.

I. CZY TO, CO SŁYSZYMY JEST PRAWDĄ?
Wprowadzenie
Prawda łączona jest z prawdomównością, szczerością, uczciwością, dyskrecją i otwartością
człowieka. W tym też znaczeniu uważa się ją za cnotę osoby określaną mianem „życia
w prawdzie”. W chrześcijańskim rozumieniu określenie to wskazuje na potrzebę naśladowania
Chrystusa, naśladowania Jego miłości do drugiego człowieka. Jednak w otaczającym nas
świecie nie zawsze poruszamy się w prawdzie. Informacje przez nas pozyskiwane niekiedy
okazują się kłamstwem, fałszem.
Aktywizacja 1
Metoda: głuchy telefon, burza mózgów.
Materiały: kartki z hasłami: prawda, fałsz.
 Pytanie: Czy to, co słyszymy, czytamy zawsze jest prawdą?
 Oczekiwane efekty pracy: ukazanie uczniom, że nie zawsze informacje, które do nas
docierają lub my przekazujemy innym są prawdziwe.
 Prowadzący tworzy dwie grupy; podaje informację, która przez kolejne osoby jest
przekazywana szeptem do ucha.
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Ostatni uczeń w danej grupie relacjonuje głośno informację, którą otrzyma, po czym
pierwszy odczytuje treść wiadomości, jaką otrzymał od prowadzącego.
Jeżeli informacja przekazana przez ostatniego ucznia z danej grupy nie była zgodna z tą
prawdziwą, jaką otrzymał pierwszy uczestnik zabawy, prowadzący zwraca uwagę na
fakt, że bardzo łatwo jest zniekształcić pierwotną treść.
Następnie prowadzący przypina do tablicy kartki z dwoma kluczowymi hasłami:
PRAWDA oraz FAŁSZ (KŁAMSTWO).
Metodą burzy mózgów wspólnie z uczestnikami konkretyzuje, co daje człowiekowi
życie w prawdzie (buduje zaufanie, wzmacnia więzi rodzinne, przyjacielskie), a jakie
skutki niesie kierowanie się w życiu fałszem – kłamstwem (brak zaufania,
rozczarowanie, zrywanie więzi przyjacielskich, koleżeńskich, burzenie wspólnoty
rodzinnej).

Puenta
Każdego dnia jesteśmy zasypywani różnego rodzaju informacjami: przekazywanymi z ust do
ust, w prasie, telewizji czy intrenecie. Wszystkie w jakiś sposób kształtują nasz światopogląd,
nasze postrzeganie rzeczywistości, a także formowanie opinii o drugim człowieku. Warto
jednak zastanowić się czy to, co czytamy, słyszymy, oglądamy jest PRAWDĄ czy FAŁSZEM?
Jaki przekaz niosą za sobą treści medialne, którymi jesteśmy nieustająco bombardowani?

II. POTRZEBA ŻYCIA W PRAWDZIE I SKUTKI KŁAMSTWA
Wprowadzenie
Podstawą prawidłowych relacji międzyludzkich, stanowiących o jakości życia społecznego,
jest poszanowanie prawa do wzajemnej prawdy o sobie. Prawda jest dobrem społecznym, które
buduje zaufanie i ład. Niebezpieczeństwo i zagrożenie dla społeczeństwa uwidaczniają się
wówczas, gdy miejsce prawdy zajmuje kłamstwo, nad zaufaniem zaczyna dominować
nieufność prowadzącą do rozpadu więzi społecznych. O potrzebie życia w prawdzie i skutkach
(konsekwencjach) kłamstwa mówi nam Pismo Święte oraz powszechne nauczanie Kościoła.
Aktywizacja 2
Metoda: praca w grupach, praca z tekstem, alternatywne tytuły.
Materiały: fragmenty KKK i Pisma Świętego (załącznik 1).
 Uczniowie pracują w czterech grupach z wybranymi fragmentami Pisma Świętego
i KKK (załącznik 1).
 Każda z grup otrzymuje teksty:
1) Grupa I – KKK 2465; KKK 2466; KKK 2469; Rdz 4,1-16
2) Grupa II – KKK 2470; KKK 2471; KKK 2472; Rdz 11,1-9
3) Grupa III – KKK 2476; KKK 2477; KKK 2479; Mt 5,37
4) Grupa IV – KKK 2480; KKK 2481; KKK 2486; Ef 4, 25
 Po zapoznaniu się z tekstem, w nawiązaniu do treści nadają mu tytuł z nią związany.
 Kiedy zadanie zostanie wykonane, efekty pracy każdej z grup relacjonuje jej
przedstawiciel.
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Puenta
Prawda i fałsz są obecne w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła. Jezus bardzo często w swoich
naukach odnosi się do tego, czym jest prawda i stawia ją, jako jedną z najważniejszych wartości
w naszym życiu. Mówił również o sobie, że jest drogą, prawda i życiem (por. J 14,6). Życie
w przyjaźni z Jezusem pomaga w odkrywaniu prawdy i życiu nią.
III. „FAKE NEWS” JAKO ZAGROŻENIE DLA PRAWDY
Wprowadzenie
Każdy człowiek powinien, na co dzień pamiętać, że należy żyć w prawdzie, to znaczy
postępować i wyrażać opinie zgodnie z prawdą. Jest ona czynnikiem rozwijającym
społeczeństwo. Nie tylko jest jego podstawą, ale i przyczynia się do pełnego rozwoju
osobowego i społecznego. Wielkim jej zagrożeniem są rozpowszechniane w ostatnich czasach
fake newsy. Ostrzega przed nimi papież Franciszek w orędziu na 52. Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu.
Aktywizacja 3
Metoda: praca w grupach, praca z tekstem.
Materiały: fragmenty orędzia Papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu (załącznik 2), arkusz papieru.
 Pytanie: Co to jest faek news? Jakie niesie zagrożenia i się mu przeciwstawiać?
 Uczestnicy spotkania pracują w czterech grupach z wybranym fragmentem orędzia
Papieża Franciszka na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (załącznik 2).
 Każda z grup otrzymuje jedno pytanie, na które odpowiedzi szuka w otrzymanym
tekście oraz dodaje własne propozycje i zapisuje je na arkuszu szarego papieru:
1) Grupa I – Co to jest fake news?
2) Grupa II – Jak możemy rozpoznać fałszywe wiadomości?
3) Grupa III – Jakie zagrożenie wypływają z fake newsów?
4) Grupa IV – Co zrobić, aby nie powielać fake newsów?
 Po zapoznaniu się z tekstem młodzież odpowiada na postawione pytania.
 Kiedy zadanie zostanie wykonane, efekty pracy relacjonuje przedstawiciel grupy.
Puenta
Komunikowanie się ludzi jest niezwykle ważne. Istotne by ludzie żyli ze sobą we wspólnocie.
Każdy człowiek, jako stworzony na obraz i podobieństwo Boga Stwórcy jest zdolny do
wyrażania i dzielenia się tym, co prawdziwe, dobre i piękne. Potrafimy opowiadać o swoich
doświadczeniach i świecie oraz budować w ten sposób pamięć i zrozumienie wydarzeń. Zdarza
się jednak, że człowiek podąża za swoim zarozumiałym egoizmem. W niewłaściwy sposób
wykorzystuje zdolność komunikacji, czego przykłady ukazuje Biblia (Kain i Abel, wieża
Babel). Typowym przejawem takiego zakłócenia jest wypaczenie prawdy. Dzisiaj, w dobie
szybkiej komunikacji nazywamy je fałszywymi wiadomościami, zwanymi fake news’ami.
Konsekwencje kłamstwa często są nieodwracalne i rozległe. Dlatego powinniśmy być czujni
i roztropni, a przed wszystkim krytyczni wobec „zalewających” nas – szczególnie w mediach
społecznościowych – informacji. To one mają służyć nam, a nie my im.
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Propozycja modlitwy
O Panie, uczyń nas narzędziami Twojego pokoju. Spraw, abyśmy rozpoznawali zło, które
wkrada się w przekaz nietworzący jedności. Uczyń nas zdolnymi do usunięcia trucizny
z naszych osądów. Pomóż nam mówić o innych, jako o braciach i siostrach. Ty jesteś wierny
i godny zaufania; spraw, aby nasze słowa były ziarnami dobra dla świata: abyśmy tam gdzie
zgiełk, trwali w wysłuchiwaniu; gdzie zamęt, rozbudzali harmonię; gdzie dwuznaczność,
wnosili jasność; tam, gdzie wykluczenie, zanosili dzielenie się; gdzie pogoń za sensacją, byli
wstrzemięźliwi; gdzie powierzchowność, zadawali prawdziwe pytania; tam, gdzie uprzedzenia,
budzili zaufanie; gdzie agresja, wnosili szacunek; gdzie fałsz, przynosili prawdę. Amen4.

Modlitwa z orędzia papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu,
https://www.paulus.org.pl/215,52-swiatowy-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-franciszek-2018 [20.06.2018].
4
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Scenariusz 4
Przeciwko prawdzie – fake news
Autor scenariusza: Katarzyna Bojczuk, ks. Rafał Kusiak
Adresaci: klasy ponadpodstawowe.
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
 ukazanie prawdziwej hierarchii wartości oraz sensu głoszenia prawdy;
 poznanie konsekwencji szerzenia fake newsa.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Po spotkaniu uczestnik w zakresie wiedzy:
 podaje definicję fake newsa;
 wymienia przykładowe motywy i cele tworzenia fake newsów.
Po spotkaniu uczestnik w zakresie umiejętności:
 potrafi ocenić wiarygodność newsa;
 określia skutki rozpowszechniania fake newsów.
Formy organizacji zajęć: praca zbiorowa, praca w grupach.
Metody dydaktyczne: projekcja filmu, rozmowa kierowana, okienko informacyjne, praca
z formularzem, praca z tekstem.
Środki dydaktyczne: szary papier, flamastry, formularz pt. Przykłady fake newsa (załącznik
2), tekst Pisma Świętego – Rdz 3,1-15.
Wprowadzenie
Współcześnie świat wirtualny jest częścią świata realnego. W związku z tym oczekujemy, iż
będą kierować nimi te same zasady oraz będą respektowane w nim powszechne prawa. Każdy
człowiek ma prawo do informacji, do odkrywania i poznawania tego, co dzieje się wokół nas.
Nikt nie lubi być okłamywany, manipulowany, czy obrażany. Niestety, coraz częściej,
zwłaszcza w mediach społecznościowych, pojawiają się fałszywe informacje, które w języku
angielskim noszą nazwę fake news. Spróbujemy wspólnie odpowiedzieć sobie na pytania czym
są, w jakim celu powstają i jakie cechy posiadają fake newsy.
Aktywizacja 1
Metoda: projekcja filmu, rozmowa kierowana, okienko informacyjne.
Materiały: szary papier, flamastry.
 Na wstępie prowadzący wyświetla krótki film pt. Jak chronić dzieci przed fake
newsami?5
 https://www.youtube.com/watch?v=MCziIAapPh4
 Po projekcji kieruję rozmową, stawiając pytania:
1) Jak wygląda struktura fake newsa?
2) Jakie elementy są ważne w wiadomości, aby ktoś w nią uwierzył?
3) Kiedy może nas zwieść nieprawdziwa informacja?
4) Jakie sposoby ochrony przed fake news’ami podpowiadają autorzy
zaprezentowanego filmu?
5

Jak chronić dzieci przed fake newsami?, https://www.youtube.com/watch?v=MCziIAapPh4 [10.07.2018].
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Podsumowując wypowiedzi młodzieży prowadzący zwraca uwagę na zasadnicze dla
istoty fake newsa fakty:
1) Fake news najczęściej szokuje, wywołuje emocje
2) Brak w nim informacji o wydawcy, autorze newsa
3) Informacje w nim zawarte są nierzetelne – teksty wyrwane są z kontekstu,
a autorytety wątpliwe
4) Zawierają zmanipulowane zdjęcia, materiały wideo, etc.
5) Każdą informację o takim charakterze warto zestawić, skonfrontować, z innymi
opiniami, komentarzami czy w dotrzeć do alternatywnych serwisów
informacyjnych.
Prowadzący tworzy 5 zespołów
Uczniowie pracują przy pomocy metody okienka informacyjnego odpowiadając na
podstawie własnej wiedzy i obejrzanego filmu na pytanie: Czym jest fake news?
(załącznik 1). Tu trzeba krótko wyjaśnić co mają wpisywać w poszczególnych
okienkach. Krótki instruktaż.
Np. w okienku pierwszym uczestniczy wypracowują wspólną definicję fake news’a,
w drugim prezentują ją formie graficznej demonstrując najważniejsze elementy tej
definicji. Okienko trzecie winno zawierać przenośnię fake news’a do innej
metaforycznej rzeczywistości oddającej istotę tej definicji. Zobrazowanie definicji
w postaci rysunku obrazu winno się zawrzeć w okienku czwartym.
Po wykonaniu zadania liderzy poszczególnych grup prezentują efekt wspólnej pracy na
forum ogólnym.

Puenta
Fake news jest zjawiskiem, w którym osoba lub grupa osób świadomie wprowadza innych
w błąd poprzez przekazywanie nieprawdziwych, zmyślonych informacji w celu zaszkodzenia
innym. Jest to wiadomość nieprawdziwa, wprowadzona do obiegu medialnego w celu
dezinformacji czy żartu. Obecnie każdy może być posiadaczem serwisu informacyjnego
z newsami. Każdy może stać się twórcą, a także odbiorcą fake newsa. Zjawisko to
charakteryzuje się przeinaczeniami, nieprawdą czy nadinterpretacjami. Większość z nich
dotyczy aspektów z dziedziny polityki, ale może także dotyczyć życia prywatnego celebrytów,
znanych ludzi, czy każdego użytkownika Internetu.
Aktywizacja 2
Metoda: praca z formularzem, praca z tekstem.
Materiały: formularz pt. Przykłady fake newsa (załącznik 2), tekst Pisma Świętego –
Rdz 3,1-15.
 Pytanie: Jakie są cechy, motywy i cel powstania fake newsa?
 Młodzież pracuje w poprzednio utworzonych grupach.
 Ich zadaniem jest odczytanie przykładowych fake newsów i uzupełnienie formularza
(załącznik 2).
 Kiedy zadanie zostanie ukończone liderzy poszczególnych grup prezentują efekt
wspólnej pracy na forum ogólnym.
 Propozycja rozwiązań:
Grupa I
a) Cechy: Manipulacja faktami naukowymi
b) Motyw: Odkrycie naukowe – rekina polarnego; brak wystarczającej wiedzy
naukowej
c) Cel: Wzbudzenie sensacji
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W informacjach podawano, że wiek rekina obliczono na podstawie długości jego
ciała i wagi. I choć ten gatunek zwierząt rzeczywiście jest długowieczny (ale nie aż tak!),
a naukowcy opublikowali dementi tej informacji, fake news o rekinie wciąż krąży na
wielu portalach internetowych.
Grupa II
a) Cechy: Manipulacja fanami; utrata wiarygodności; świadomy żart
b) Motyw: Żart; oczekiwanie na reakcję widzów
c) Cel: Realizacja niespełnionego marzenia
Taką informację opublikował sam Jakóbiak na swoim vlogu, pokazał też zdjęcia
z DeGeneres. Kiedy fani zachwycili się sławą vlogera, okazało się, że… wszystko jest
mistyfikacją, a Jakóbiak sam odtworzył studio, w którym nagrywany jest talk show,
znalazł sobowtóra dziennikarki i… wymyślił całe spotkanie. Wyjaśniał potem, że w ten
sposób wizualizował swoje marzenie – ale wielu fanów poczuło się oszukanych i dało
temu jednoznaczny wyraz w Internecie.
Grupa III
a) Cechy: Manipulacja gospodarcza
b) Motyw: Powoływanie się na domysły, inne źródła
c) Cel: Wywołanie możliwego niepokoju
W grudniu 2017 roku w newsach gospodarczych pojawiła się informacja, że
w 2018 roku dwa polskie banki: PKO BP i Pekao SA zamierzają się połączyć.
Informacja ta była najmocniejszym tegorocznym fake newsem gospodarczym
i doskonale pokazuje, jak wielkim zagrożeniem dla stabilności gospodarczej każdego
kraju mają tego typu fałszywe informacje – i jak łatwo je stworzyć. Ten news na
szczęście udało się szybko zdementować, ponieważ oba banki natychmiast zaprzeczyły
doniesieniom.
Grupa IV
a) Cechy: Manipulacja polityczna; wykorzystanie osoby zmarłej
b) Motyw: Powoływanie się na satyryczne źródła; plotki
c) Cel: Wywołanie gniewu, niechęci do władzy
Informacja obiegła Internet z szybkością światła. Okazuje się jednak, że nie
wszyscy doczytali artykuł do końca i zorientowali się, że wiadomość jest nieprawdziwa.
Na samym dole widnieje informacja, że Superekspress.pl (źródło informacji dla innych
portali) to portal nietuzinkowy, który podaje wiadomości, których nie ma nich inny.
Dlaczego? "(...) piszemy o tym co nigdy nie miało miejsca i zawsze puszczamy wodze
fantazji" - informują autorzy portalu.
Grupa V
a) Cechy: Manipulacja osobami pełniącymi funkcje publiczne w stosunkach
międzynarodowych
b) Motyw: Wizyta pary prezydenckiej USA w Polsce
c) Cel: Próba kompromitacji wizerunku
„Wbrew zaskakującym doniesieniom moja żona uścisnęła rękę pani i pana Trump
po świetnej wizycie. Walczmy z fake newsami” – napisał na Twitterze prezydent Andrzej
Duda. Chodzi o film z pożegnania amerykańskiej pary prezydenckiej przez polską.
Widać na nim, jak Donald Trump wyciąga dłoń w kierunku Agaty Kornhauser-Dudy,
ale prezydentowa najpierw zwraca się do Melanii Trump i ściska jej dłoń. Media
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pokazują tak przycięty fragment wideo, że nie ma momentu, kiedy polska pierwsza dama
podaje dłoń prezydentowi Trumpowi.
 Następnie jeden z uczestników odczytuje fragment z Pisma Świętego – Rdz 3,1-15,
a prowadzący na jego kanwie rozpoczyna rozmowę z uczestnikami stawiając
następujące:
1) Dlaczego Ewa uwierzyła wężowi?
2) Jakimi środkami posłużył się szatan, aby zwieść niewiastę?
3) Z jakich elementów manipulacyjnych składała się informacja węża?
4) Które przykazanie Dekalogu stoi na straży prawdy?
5) Dlaczego tak ważne jest głoszenie prawdy w dzisiejszym świecie?
Puenta
Fake news to termin omawiany i przedmiot debaty. Zasadniczo dotyczy dezinformacji
rozpowszechnianej w Internecie lub w mediach tradycyjnych. Wyrażenie to odnosi się zatem
do bezpodstawnej informacji, opartej na nieistniejących lub zniekształconych danych
i zmierzającej do oszukania, a nawet manipulowania czytelnikiem. Ich rozpowszechnianie
może odpowiadać pożądanym celom, wpływać na decyzje polityczne i sprzyjać korzyściom
ekonomicznym6. Skuteczność fake news wynika przede wszystkim z ich charakteru
mimetycznego, to jest zdolności, by wydawały się prawdopodobnymi. Po drugie, wiadomości
te fałszywe, ale prawdopodobne, są podchwytliwe, w tym sensie, że potrafią przyciągać uwagę
adresatów, opierając się na stereotypach i uprzedzeniach rozpowszechnionych w strukturze
społecznej, wykorzystując emocje, które można łatwo i niezwłocznie rozbudzić, takie jak lęk,
pogarda, gniew i frustracja7. W jaki sposób zatem skutecznie ochronić się przed fake newsem?
Sprawdź źródło – czy nie jest, np. satyryczne. Sprawdź autora tekstu – kto pisze takie
informacje i dlaczego może to robić? Czy cieszy się uznaniem wśród dziennikarzy? Sprawdź
inne źródła – czy nie ma różnicy w przekazie, manipulacji. Uważaj na treści, w których pojawia
się wiele wykrzykników, sformułowań „szokujące wiadomości”, „jesteśmy wstrząśnięci”,
„podajemy fakty”. Informacje „sponsorowane” niekoniecznie mogą służyć prawdzie. Mogą za
sobą nieść chęć osiągnięcia jakiegoś zysku czy sukcesu.
Propozycja modlitwy
Dopomóż mi Panie miłować prawdę, dostrzegać i rozumieć ją. Dopomóż mi rozgłaszać ją na
wszystkie strony mając nadzieję, że „prawda wróci do tych, którzy w czyn ją wprowadzają”
(Syr 27,9). Pozwól mi żyć w tym przeświadczeniu, że wszyscy chrześcijanie są powołani do
prawdy, są powołani do świadczenia o prawdzie swoim życiem... I niech mi towarzyszy na co
dzień ta świadomość, że „żądając prawdy od innych, sam muszę żyć prawdą. Żądając odwagi
i męstwa, sam muszę być na co dzień mężny i odważny”8.

Orędzia papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, „Nie lękaj się, bo jestem
z tobą” (Iz 43, 5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach, punkt 1,
https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/communications/documents/papa-francesco_20170124_messaggiocomunicazioni-sociali.html [1.07.2018].
7
Orędzia papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, „Nie lękaj się, bo jestem
z tobą” (Iz 43, 5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach, punkt 2,
https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/communications/documents/papa-francesco_20170124_messaggiocomunicazioni-sociali.html [1.07.2018].
8
Por. O odwagę głoszenia prawdy, fragment z rozważań różańcowych,
http://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/rozaniec_tom_6_rozdz_27.html [1.07.2018].
6
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Scenariusz 5
Rodzice pomagają dzieciom w korzystaniu z Internetu
Autor scenariusza: ks. Damian Broda, ks. Andrzej Hano, ks. Mariusz Michalski.
Adresaci: dorośli, rodzice.
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
 analiza zagrożeń, na które narażone są dzieci korzystające z Internetu,
 poszukiwanie metod wychowywania do korzystania z Internetu,
 refleksja nad tekstami biblijnymi dotyczącymi zagadnień wychowawczych.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Po spotkaniu uczestnik w zakresie wiedzy:
 wymienia zagrożenia, jakie niosą ze sobą media,
 podaje przykładowe sposoby eliminowania zagrożeń występujących w świecie
wirtualnym,
 potrafi wskazać przykładowe fragmenty z Pisma Świętego mówiące o wychowaniu.
Po spotkaniu uczestnik w zakresie umiejętności:
 potrafi określić hierarchię zagrożeń świata wirtualnego;
 uzasadnia dobór metod wychowawczych w kształtowaniu odpowiedzialnego
korzystania z Internetu.
Formy organizacji zajęć: praca zbiorowa, praca w grupach, praca indywidualna.
Metody dydaktyczne: piramida zagrożeń, rozmowa kierowana, dyskusja.
Środki dydaktyczne: Pismo Święte, małe karteczki, kartki A3, flamastry, klej.
Wprowadzenie
Odpowiedzialni rodzice troszczą się o swoje dzieci. Jeśli przygotowują je do podróży
(np. wycieczki szkolnej), udzielają cennych wskazówek, kupują potrzebne rzeczy, niezbędny
sprzęt. Wszystko w trosce, aby dziecko dobrze i bezpiecznie przeżyło podróż. Nie wszyscy
rodzice jednak zdają sobie sprawę, iż za każdym razem, kiedy ich dziecko spędza czas przed
komputerem i korzysta z Internetu, wyrusza w swego rodzaju podróż. Choć pozostaje w domu,
często w zasięgu wzroku rodziców, to jednak „podróżuje” w świecie wirtualnym. Posiada on
swoje bezpieczne wartościowe zakątki, lecz również nie brakuje w nim niebezpieczeństw.
Aktywizacja
Metoda: piramida zagrożeń, rozmowa kierowana, dyskusja.
Materiały: małe karteczki, flamastry, kartki A3, klej.
 Pytanie: W jaki sposób doprowadzić do zagubienia się dziecka w świecie wirtualnym?
 Prowadzący tworzy zespoły 4-5 osobowe.
 Uczestnicy w grupach przygotują listę zachowań rodziców, które narażają ich dziecko
na nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu.
 W pierwszej części prowadzą rozmowę w grupie, w celu wypracowania wspólnej
odpowiedzi.
 Następnie zastanawiają się, które spośród wymienianych zagrożeń stanowią największe
niebezpieczeństwo dla ich dzieci i zapisują je na 6 małych karteczkach.
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W dalszej kolejności uczestnicy układają z małych karteczek piramidę zagrożeń według
następujących zasad – u podstawy umieszczają 3 karteczki z odpowiedziami, które są
najmniej zagrażającymi, w drugim rzędzie – 2, na szczycie 1. Im wyżej położna
karteczka, tym większe niebezpieczeństwo.
W tworzeniu piramidy ważna jest wzajemna rozmowa, konsultowanie, wypracowanie
wspólnego konsensusu.
Po wykonaniu zadania w grupie piramida zagrożeń zostaje wywieszona w widocznym
miejscu, a przedstawiciel grupy omawia efekty pracy na forum ogólnym.
Przechodząc do dalszej części spotkania prowadzący inicjuje rozmowę stawiając
następujące pytania:
1) Z jakimi problemami zmagają się współczesne rodziny?
2) W jaki sposób problemy te wpływają na wychowanie dzieci?
3) Co można zmienić w organizacji życia rodzinnego, żeby bardziej chronić dzieci
przed zagrożeniami związanymi ze światem wirtualnym?
4) Jakie metody wychowawcze należałoby zastosować?
5) W jaki sposób wiara w Boga i nauka Kościoła może pomóc w odpowiedzialnym
wychowywaniu do korzystania z mediów?

Puenta
 Świat wirtualny staje się dla współczesnego człowieka światem równoległym. Trzeba
mieć świadomość, że młode pokolenie żyje niejako w dwóch „wymiarach”: świecie
realnym i wirtualnym. Nie można lekceważyć świata wirtualnego, ale pogłębiać swoją
świadomość wobec tego, jak się w nim poruszać. Odpowiedzialny rodzic sam potrafi
poruszać się po świecie wirtualnym oraz przygotowuje do tego swoich najbliższych,
szczególnie dzieci. Problem polega na tym, że często dzieci są większymi specjalistami
w dziedzinie najnowszych technologii, niż ich rodzice. Dlatego dorośli powinni
pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie ucząc się jej m.in. od swoich dzieci.
 Podjęcie refleksji przez rodziców nad brakiem przygotowania w tej dziedzinie jest
kwestią niezbędną. Wychowaniu dzieci do świadomego i odpowiedzialnego
korzystania z Internetu winny towarzyszyć częste rozmowy, kontrola rodzicielska treści
oglądanych przez ich dzieci, wspólne korzystanie z zasobów sieci czy zorganizowanie
alternatywnych forma spędzania czasu wolnego.


Pismo Święte w wielu miejscach mówi o relacji między rodzicami a dziećmi, dając
wskazówki do wychowania. Niektóre z nich w dobie tzw. „bezstresowego
wychowania” mogą się wydawać kontrowersyjne. Warto wracać do Słowa Bożego,
próbować odnosić je do aktualnej sytuacji w swoim życiu, traktować jako źródło
życiowej mądrości i punkt odniesienia w wychowaniu młodego pokolenia do
poruszania się w świecie wirtualnym (np. Syr 30,1; Koh 11,9; Ef 6,1).

Propozycja modlitwy
1
Słuchajcie, synowie, rad ojca, by poznać mądrość, zważajcie! 2 Udzielam wam cennej nauki:
nie gardźcie mym pouczeniem, 3 bo i ja byłem synem u ojca, kochanym, jedynym dla matki,4
a tymi słowami mnie uczył: «Niech będą w tym sercu zamknięte wskazania, strzeż mych
nakazów, byś żył; 5 nabywaj mądrości, nabywaj rozwagi, nie zapominaj słów moich ust! 6 Nie
gardź nią, bo ciebie ocali, ukochaj ją, będzie cię strzegła. 7 Podstawą mądrości: zdobywaj
mądrość, za wszystko, co masz, mądrości nabywaj!8 Ceń ją, a czcią cię otoczy, okryje cię sławą,
gdy ją posiądziesz; 9 włoży ci wieniec wdzięczny na głowę, obdarzy zaszczytną koroną».10
Posłuchaj, synu, przyjmij moje słowa, a życie się twoje przedłuży. 11 Poprowadzę cię drogą
mądrości, ścieżkami prawości powiodę. 12 Gdy pójdziesz nią - kroki twe będą swobodne,
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i choćbyś biegł, nie potkniesz się. 13 Słuchaj nauki i nie gardź nią, strzeż jej, gdyż ona twym
życiem. 14 Nie wstępuj na ścieżkę grzeszników, nie wchodź na drogę złych ludzi; 15 unikaj jej,
na nią nie wkraczaj, omiń ją, odwróć się od niej! 16 Bo nie zasną, gdy czegoś nie zbroją, sen ich
odleci, gdy nie zaszkodzą, 17 bo jedzą chleb nieprawości i piją wino przemocy. 18 Ścieżka
prawych - to światło poranne, wschodzi - wzrasta aż do południa; 19 droga grzeszników jak
gęsty mrok, nie wiedzą, o co się potkną. 20 Zważaj, synu, na moje słowa, do uwag mych nakłoń
swe ucho; 21 niech one nie schodzą ci z oczu, przechowuj je pilnie w swym sercu; 22 bo życiem
są dla tych, co je otrzymali, lekarstwem całego ich ciała. 23 Z całą pilnością strzeż swego serca,
bo życie ma tam swoje źródło*. 24 Fałszu ust się wystrzegaj, od warg przewrotnych bądź z dala!
25
Twe oczy niech patrzą na wprost, przed siebie kieruj powieki. 26 Uważaj, gdzie krok masz
postawić, i wszystkie twe drogi niech będą pewne. 27 Nie zbaczaj na lewo i prawo, odwróć swą
nogę od złego! (Prz 4, 1-27).
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Załączniki
Scenariusz 1: Ja prawdziwy, czy ja wirtualny.
Załącznik 1. Sytuacje życiowe do interpretacji.

Grupa I
Ania i Magda nie przygotowały się do sprawdzianu z matematyki. Podjęły więc decyzję
o wagarach. Bawiły się tak dobrze, że postanowiły zamieścić na Facebooku zdjęcie z centrum
handlowego z odpisem: Jak tam sprawdzian z matmy, głupki?. Jakie konsekwencje mogło
przynieść wstawienie tego zdjęcia?

Grupa II
Kamila ma 15 lat. Została zaproszona na domówkę do kolegi. Rodzice po raz pierwszy
pozwolili jej iść na imprezę. Na miejscu okazało się, że jej kolega ma też sporo starszych
znajomych, więc podczas zabawy nie brakowało alkoholu i papierosów. Podekscytowana
dziewczyna przez cały wieczór wrzucała na Instagrama i Snapchata krótkie filmiki pokazujące,
co działo się na imprezie. Jaki mógł być rezultat takiego działania?

Grupa III
Wojtek od zawsze bardzo nie lubił chemii i trudno było mu się jej nauczyć. Pomimo starań
dostał już czwartą jedynkę w tym semestrze. Po powrocie do domu wzburzony nastolatek
zamieścił na Facebooku bardzo emocjonalny wpis: Nienawidzę tego babsztyla od chemii! Stara
wiedźma! Tylko kotła jej brakuje! Uwzięła się na mnie, bo pewnie jestem w jej typie i chce
częściej widywać mnie na poprawkach! Stara panna! Co mogło wydarzyć się później?
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Załącznik 2. Schemat dekalogu.
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Scenariusz 2: Samotność w sieci czy przestrzeń przyjaźni?
Załącznik 1. Miniankieta pt. W jaki sposób najczęściej komunikujesz się z przyjaciółmi?
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spotykam się osobiście
telefonicznie (sms, rozmowa)
online (portale, Messenger itp.)
nie potrzebuję komunikacji

Załącznik 2. Obrazek pt. Samotność w sieci.
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Scenariusz 3: Prawda i jej wypaczenie – Fake news, czyli kłamstwo
Załącznik 1. Fragmenty KKK i Pisma Świętego.
Grupa I – KKK 2465; KKK 2466; KKK 2469; Rdz 4,1-16
Stary Testament zaświadcza, że Bóg jest źródłem wszelkiej prawdy. Jego słowo jest prawdą.
Jego prawo jest prawdą. "Jego wierność... (trwa) z pokolenia na pokolenie" (Ps 119, 90).
ponieważ Bóg jest "prawdomówny" (Rz 3, 4), członkowie Jego Ludu są wezwani do życia
w prawdzie (KKK 2465).
W Jezusie Chrystusie Boża prawda objawiła się w pełni. "Pełen łaski i prawdy" (J 1, 14), jest
On "światłością świata" (J 8,12), jest Prawdą. "Kto w (Niego) wierzy, nie pozostaje
w ciemności" (J 12, 46). Uczeń Jezusa "trwa w Jego nauce", by poznać "prawdę, która
wyzwala" (J 8, 32) i uświęca. Pójść za Jezusem oznacza żyć "Duchem Prawdy", którego Ojciec
posyła w Jego imieniu i który prowadzi "do całej prawdy" (J 16,13). Jezus poucza swoich
uczniów o bezwarunkowym umiłowaniu prawdy: "Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie"
(Mt 5, 37), (KKK 2466).
"Ludzie nie mogliby żyć razem, gdyby nie mieli do siebie zaufania, czyli gdyby nie przekazywali
sobie prawdy". Cnota prawdy oddaje sprawiedliwie drugiemu człowiekowi to, co mu się należy.
Prawdomówność zachowuje złoty środek między tym, co powinno być wyjawione, a sekretem,
który powinien być zachowany; prowadzi ona do uczciwości i dyskrecji. W duchu
sprawiedliwości "człowiek na podstawie samej uczciwości powinien drugiemu przekazywać
prawdę" (KKK 2469).
Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: «Otrzymałam
mężczyznę od Pana». 2 A potem urodziła jeszcze Abla*, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain
uprawiał rolę. 3 Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, 4 zaś Abel składał
również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; 5 na Kaina
zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. 6 * Pan
zapytał Kaina: «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? 7 Przecież gdybyś
postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży
u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować». 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego:
«Chodźmy na pole*». A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. 9 Wtedy Bóg
zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata
mego?» 10 Rzekł Bóg: «Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! 11 Bądź więc
teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną
przez ciebie. 12 Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem
będziesz na ziemi!» 13 Kain rzekł do Pana: «Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją
znieść. 14Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być tułaczem
i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!» 15 Ale Pan mu powiedział:
«O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie!» Dał też Pan znamię Kainowi,
aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka*. 16 Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod,
na wschód od Edenu (Rdz 4, 1-16).
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Grupa II – KKK 2470; KKK 2471; KKK 2472; Rdz 11,1-9
Uczeń Chrystusa jest gotowy "żyć w prawdzie", to znaczy w prostocie życia na wzór Pana,
trwając w Jego prawdzie. "Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy
w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą" (1 J 1, 6), (KKK 2470).
Przed Płatem Jezus wyjaśnia, że "przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie" (J 18, 37).
Chrześcijanin nie powinien "wstydzić się... świadectwa Pana" (2 Tm 1, 8). W sytuacjach, które
wymagają świadectwa wiary, chrześcijanin powinien wyznać ją bez dwuznaczności, za
przykładem św. Pawła, wobec swych sędziów. Powinien zachować "czyste sumienie wobec
Boga i wobec ludzi" (Dz 24,16), (KKK 2471).
Obowiązek uczestniczenia w życiu Kościoła przynagla chrześcijan do postępowania jako
świadkowie Ewangelii i do zobowiązań, które z niej wypływają. Świadectwo to polega na
przekazywaniu wiary w słowach i czynach. Jest ono aktem sprawiedliwości, który potwierdza
albo daje poznać prawdę: Wszyscy... wyznawcy Chrystusa, gdziekolwiek żyją, są zobowiązani...
ukazywać świadectwem słowa i przykładem życia nowego człowieka, przyobleczonego przez
chrzest i działanie Ducha Świętego, który umocnił ich w sakramencie bierzmowania
(KKK 2472).
Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. 2 A gdy wędrowali ze
wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. 3 I mówili jeden do drugiego:
«Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni
i smołę zamiast zaprawy murarskiej, 4 rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę,
której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie
rozproszyli po całej ziemi». 5 A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które
budowali ludzie, 6 i rzekł: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną,
że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek
zamierzą uczynić. 7 Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał
drugiego!» 8 W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie
dokończyli budowy tego miasta. 9 Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał
mowę mieszkańców całej ziemi*. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi
(Rdz 11, 1-9).
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Grupa III – KKK 2476; KKK 2477; KKK 2479; Mt 5,37
Fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo. Wypowiedź sprzeczna z prawdą, wyrażona
publicznie, nabiera szczególnego znaczenia. Przed sądem staje się ona fałszywym
świadectwem. Złożona pod przysięgą jest krzywoprzysięstwem. Takie sposoby postępowania
przyczyniają się do skazania osoby niewinnej, do uniewinnienia osoby winnej lub też do
zwiększenia kary, której podlega osoba oskarżona. podważają one w sposób istotny
sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i słuszność wyroku ogłoszonego przez sędziów
(KKK 2476).
Poszanowanie dobrego imienia osób zabrania jakiegokolwiek niesprawiedliwego czynu lub
słowa, które mogłyby wyrządzić im krzywdę. Staje się winnym: - pochopnego sądu, kto nawet
milcząco uznaje za prawdziwą – bez dostatecznej podstawy – moralną wadę bliźniego; –
obmowy, kto bez obiektywnie ważnej przyczyny ujawnia wady i błędy drugiego człowieka
osobom, które o tym nie wiedzą; – oszczerstwa, kto przez wypowiedzi sprzeczne z prawdą
szkodzi dobremu imieniu innych i daje okazję do fałszywych sądów na ich temat (KKK 2477).
Obmowa i oszczerstwo niszczą dobre imię i cześć bliźniego. Cześć jest świadectwem
społecznym składanym godności człowieka i każdy ma naturalne prawo do czci, do dobrego
imienia i do szacunku. Tak więc obmowa i oszczerstwo naruszają cnoty sprawiedliwości
i miłości (KKK 2479).
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie*. A co nadto jest, od Złego pochodzi (Mt 5,37).
Grupa IV – KKK 2480; KKK 2481; KKK 2486; Ef 4, 25
Należy potępić wszelkie słowa lub postawy, które przez komplementy, pochlebstwo lub
służalczość zachęcają i utwierdzają drugiego człowieka w złośliwych czynach
i w przewrotności jego postępowania. Pochlebstwo stanowi poważne przewinienie, jeżeli
przyczynia się do powstania wad lub grzechów ciężkich. Pragnienie wyświadczenia przysługi
lub przyjaźń nie usprawiedliwiają dwuznaczności języka. Pochlebstwo jest grzechem
powszednim, gdy zmierza jedynie do bycia miłym, uniknięcia zła, zaradzenia potrzebie,
otrzymania uprawnionych korzyści (KKK 2480).
Próżność lub samochwalstwo stanowią grzech przeciw prawdzie. To samo dotyczy ironii, która
zmierza do poniżenia kogoś przez ośmieszanie w sposób nieprzychylny pewnego aspektu jego
postępowania (KKK 2481).
Kłamstwo (ponieważ jest wykroczeniem przeciw cnocie prawdomówności) jest prawdziwym
wykroczeniem przeciw drugiemu człowiekowi. Dotyka jego zdolności poznawania, która jest
warunkiem każdego sądu i każdej decyzji. Zawiera ono w zarodku podział ludzi i wszelkie zło,
jakie on powoduje. Kłamstwo jest zgubne dla każdej społeczności; podważa zaufanie między
ludźmi i niszczy tkankę relacji społecznych (KKK 2486).
Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego*, bo jesteście
nawzajem dla siebie członkami (Ef 4, 25).
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Załącznik 2. Fragmenty orędzia Papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu.
Grupa I – Co to jest fake news?
Fake news to termin omawiany i przedmiot debaty. Zasadniczo dotyczy dezinformacji
rozpowszechnianej w Internecie lub w mediach tradycyjnych. Wyrażenie to odnosi się zatem do
bezpodstawnej informacji, opartej na nieistniejących lub zniekształconych danych
i zmierzającej do oszukania, a nawet manipulowania czytelnikiem. Ich rozpowszechnianie może
odpowiadać pożądanym celom, wpływać na decyzje polityczne i sprzyjać korzyściom
ekonomicznym. Skuteczność fake news wynika przede wszystkim z ich charakteru
mimetycznego, to jest zdolności, by wydawały się prawdopodobnymi. Po drugie, wiadomości te
fałszywe, ale prawdopodobne, są podchwytliwe, w tym sensie, że potrafią przyciągać uwagę
adresatów, opierając się na stereotypach i uprzedzeniach rozpowszechnionych w strukturze
społecznej, wykorzystując emocje, które można łatwo i niezwłocznie rozbudzić, takie jak lęk,
pogarda, gniew i frustracja. Ich rozpowszechnienie może liczyć na manipulacyjne
wykorzystywanie sieci społecznościowych oraz logiki, która gwarantuje im funkcjonowanie:
w ten sposób treści, chociaż pozbawione podstaw, zyskują taką widzialność, że nawet
wiarygodnym zaprzeczeniom z trudem udaje się zredukować ich szkody.

Grupa II – Jak możemy rozpoznać fałszywe wiadomości?
Dlatego też bardzo godne pochwały są inicjatywy edukacyjne, które pozwalają nauczyć się, jak
czytać i oceniać kontekst komunikacyjny, ucząc by nie być nieświadomymi propagatorami
dezinformacji, ale przyczyniać się do jej odkrycia. Ale zapobieganie i wskazanie mechanizmów
dezinformacji wymaga również głębokiego i starannego rozeznania. Trzeba bowiem
zdemaskować to, co można określić jako „logikę węża”, zdolnego wszędzie do maskowania się
i ukąszenia. Jest to strategia stosowana przez węża „podstępnego”, o którym mowa w Księdze
Rodzaju, a który u zarania ludzkości stał się twórcą pierwszego „fake newsa” (por. Rdz 3,115). W grę wchodzi bowiem nasza chciwość. Fake news stają się często wirusowe, to znaczy
rozprzestrzeniają się w szybki i trudny do powstrzymania sposób, nie ze względu na logikę
dzielenia się, która charakteryzuje media społecznościowe, ile raczej ze względu na ich oparcie
w nienasyconej chciwości, która łatwo rozpala się w człowieku. Same ekonomiczne
i oportunistyczne motywacje dezinformacji mają swoje korzenie w żądzy władzy, posiadania
i używania życia, która w ostatecznym rachunku czyni nas ofiarami oszustwa znacznie bardziej
tragicznego, niż każdy jego pojedynczy przejaw: zła, które przechodzi od fałszu do fałszu, aby
nam skraść wolność serca. Właśnie dlatego wychowywanie do prawdy oznacza wychowywanie
do rozeznawania, do oceniania i rozważania pragnień i skłonności, które poruszają się w nas,
abyśmy nie byli pozbawieni dobra, „łapiąc się” na każdą pokusę.
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Grupa III – Jakie zagrożenie wypływają z fake newsów?
Jak się zatem bronić? Najbardziej radykalne antidotum na wirus fałszu to dać się oczyścić przez
prawdę. W wizji chrześcijańskiej prawda nie jest wyłącznie rzeczywistością pojęciową, która
dotyczy osądu rzeczy, określając je jako prawdziwe lub fałszywe. Prawda to nie tylko
wydobywanie na światło rzeczy mrocznych, „odsłanianie rzeczywistości”, jak to określa
starożytny grecki termin, aletheia (od a-lethès, „nie ukryte”), prowadzi do myślenia. Prawda
ma związek z całym życiem.
Wyzwolenie z fałszu i poszukiwanie relacji: oto dwa składniki, których nie może zabraknąć, aby
nasze słowa i nasze gesty były prawdziwe, autentyczne i wiarygodne. Aby rozpoznać prawdę
należy przemyśleć to, co wspiera jedność i promuje dobro a także to co, przeciwnie, zmierza do
izolowania, dzielenia i przeciwstawiania jednych drugim. Nie zyskuje się zatem rzeczywiście
prawdy, gdy jest narzucona jako coś zewnętrznego i bezosobowego; wypływa ona natomiast ze
swobodnych relacji między ludźmi, we wzajemnym wysłuchaniu siebie. Co więcej, nigdy nie
przestajemy szukać prawdy, ponieważ coś fałszywego może zawsze się wkraść, nawet kiedy
mówimy rzeczy prawdziwe. Bezsprzeczny argument może rzeczywiście opierać się na
niezaprzeczalnych faktach, ale jeśli jest używany do zranienia drugiego i zdyskredytowania go
w oczach innych, niezależnie od tego, jak bardzo wydawałoby się to słuszne, nie ma w sobie
prawdy. Prawdę sformułowań możemy rozpoznać po owocach: jeśli budzą polemikę, podżegają
do podziałów, tchną rezygnację lub jeśli przeciwnie prowadzą do świadomej i dojrzałej
refleksji, konstruktywnego dialogu, do pożytecznej działalności.

Grupa IV – Co zrobić, aby nie powielać fake newsów?
Najlepszym antidotum na fałsz nie są strategie, ale ludzie: osoby będące wolnymi od chciwości,
które są gotowe do wysłuchania, i poprzez trud szczerego dialogu pozwalają wyłonić się
prawdzie; osoby pociągnięte dobrem, biorące na siebie odpowiedzialność za używanie języka.
Jeśli drogą wyjścia z rozprzestrzeniania się dezinformacji jest odpowiedzialność, to szczególnie
zaangażowanym jest ten, kto z urzędu jest zobowiązany do bycia odpowiedzialnym za
informowanie czyli dziennikarz, strażnik wiadomości. We współczesnym świecie nie tylko
wykonuje on pracę, ale prawdziwą i w pełnym tego słowa znaczeniu misję. W szale wieści
i wirze gorących tematów jego zadaniem jest przypominanie, że w centrum wiadomości nie jest
szybkość w nadaniu jej i wpływ na odbiorców, ale osoby. Informowanie to formowanie, i ma
ono coś wspólnego z życiem ludzi. Z tego powodu poprawność źródeł i strzeżenie komunikacji
są prawdziwymi procesami rozwoju dobra, które rodzą zaufanie i otwierają drogi jedności
i pokoju.
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Scenariusz 4: Przeciwko prawdzie – fake news
Załącznik 1. Okienko informacyjne.
FAKE NEWS
Definicja

Wzór logiczny

Porównanie/Metafora/Przenośnia

Grafika/rysunek/komiks

FAKE NEWS
Definicja

Wzór logiczny

Porównanie/Metafora/Przenośnia

Grafika/rysunek/komiks
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Załącznik 2. Formularz pt. Przykłady fake newsa.
Grupa I
W Atlantyku odkryli ponad 500-letniego rekina. Pływa od początku XVI wieku
Odkryty niedawno w wodach Oceanu Atlantyckiego rekin polarny liczy sobie – według
naukowców – aż 512 lat. To najstarszy kręgowiec na naszej planecie.
O niezwykłym znalezisku poinformował portal ladbible.com. Wiek rekinów ocenia się na
podstawie długości ciała. Ten gatunek rośnie z prędkością jednego centymetra na rok. Według
naukowców ten okaz urodził się w 1505 roku, bowiem ma ponad 5 metrów długości.
Najstarszy kręgowiec na ziemi
Rekiny polarne żyją w zimnych wodach, mających maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Są
wyjątkowo długowieczne, a dojrzałość płciową osiągają dopiero po przekroczeniu 150 roku
życia. Nie zdarzyło się jednak do tej pory odnaleźć starszego rekina, niż osobnik w wieku 392
lat. Ten wyłowiony w Atlantyku jest prawdziwym rekordzistą.
Szczątki koni i reniferów
Rekiny polarne żywią się głównie rybami, jednak w historii były już przypadki, gdy
w żołądkach złowionych przedstawicieli tego gatunku, znaleziono szczątki reniferów i koni.
Źródło: https://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/W-Atlantyku-odkryli-ponad-500-letniegorekina.-Plywa-od-poczatku-XVI-wieku [20.06.2018].

a) Cechy:

b) Motyw9:

c) Cel:

Należy wyjaśnić uczestnikom spotkania słowo „motyw”; chodzi o podanie podłoża tej informacji,
powodu, przyczyny, uzasadnienia.
9
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Grupa II
Łukasz Jakóbiak u Ellen DeGeneres! Polski youtuber w popularnym talk show w USA!
Polski YouTuber, Łukasz Jakóbiak, spełni jedno ze swoich największych marzeń – wystąpi
w programie Ellen DeGeneres! Sprawdźcie szczegóły!
Łukasz Jakóbiak udowadnia, że każde marzenie jest do spełnienia. Polski youtuber spotka się
ze swoją absolutną idolką, amerykańską dziennikarką Ellen DeGeneres!
Łukasz Jakóbiak poinformował na Instagramie, że słynna amerykańska dziennikarka zaprosiła
go do swojego show! "Kochani ❗️❗️❗️ udało się!!! Ellen DeGeneres zaprosiła mnie do
programu
"❤❤❤
UMARŁEM❗️Lecę
do
Los
Angeles❗️❗️❗️NIE
WIERZĘ😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆Teraz zacznę robić wykłady motywacyjne za
granicą!!!" - napisał Łukasz Jakóbiak.
Ellen DeGeneres to jedna z najbardziej znanych postaci amerykańskiej telewizji. Od 14 lat
prowadzi własny talk show, The Ellen DeGeneres Show, w którym goszczą największe
światowe gwiazdy. Ellen jest znana także ze swojej działalności dobroczynnej, za co
w listopadzie 2016 roku otrzymała najwyższe cywilne odznaczenie przyznawane w USA –
Medal Wolności, który na jej szyję nałożył sam ówczesny prezydent USA, Barack Obama.
Poza tym Ellen DeGeneres jest znana z tego, że otwarcie przyznaje się do homoseksualizmu.
Od lat jest w związku z piękną aktorką, Portią De Rossi.
Źródło: https://www.eska.pl/hotplota/news/lukasz-jakobiak-u-ellen-degeneres-polskiyoutuber-w-popularnym-talk-show-w-usa-aa-tRKc-WTux-xUYa.html [20.06.2018].

a) Cechy:

b) Motyw10:

c) Cel:

10

Jw.
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Grupa III
Powstanie bankowy gigant? W Polsce szykuje się wielka fuzja
W przyszłym roku może dojść do powstania w Polsce prawdziwego bankowego giganta,
z jedną trzecią udziałów w rynku oraz niemal 15 milionami klientów. Z najnowszych ustaleń
wynika, że chodzi o fuzję dwóch banków: PKO BP i Pekao. Tymczasem PKO BP
w oświadczeniu dementuje te doniesienia i podkreśla jednoznacznie: informacje o rozmowach
w sprawie fuzji z Pekao SA są nieprawdziwe.
Jak informuje „Rzeczpospolita” celem na 2018 rok jest połączenie PKO BP i Pekao, lidera
i wicelidera rynku. Według informacji gazety odbywały się już nawet w tej sprawie wstępne
spotkania, choć jeszcze nie powstały zespoły robocze.
Obie instytucje łączy ich główny akcjonariusz Skarb Państwa. PKO BP ma bezpośrednio
29,4 proc. udziałów w Pekao zaś od czerwca poprzez PZU ma 20 proc., a poprzez Polski
Fundusz Rozwoju – 12,8 proc. kapitału.
Źródło: http://niezalezna.pl/210869-powstanie-bankowy-gigant-w-polsce-szykuje-sie-wielkafuzja [20.06.2018].

a) Cechy:

b) Motyw11:

c) Cel:

11

Jw.
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Grupa IV
Lotnisko Chopina zmienia nazwę na Port Lotniczy im. Lecha Kaczyńskiego
To dopiero zmiana! Znane wszystkim Polakom Lotnisko Chopina niedługo nie będzie się już
tak nazywać. Niebawem miejscem wylotów oraz przylotów z i do Polski będzie Port Lotniczy
im. Lecha Kaczyńskiego.
Już niedługo warszawskie lotnisko nie będzie nosiło imienia wielkiego, polskiego
kompozytora. Niebawem Lotnisko Chopina zmieni się w Port Lotniczy im. Lecha
Kaczyńskiego.
Lotnisko Chopina przestanie istnieć
Takiej zmiany nikt się nie spodziewał. Co prawda PiS zmienia na potęgę nazwy polskich ulic,
ale najpewniej niewielu pomyślało o tym, że postanowią również zmienić nazwę lotniska.
Już w marcu Urząd Lotnictwa Cywilnego ma zarejestrować nową nazwę dla warszawskiego
Okęcia – nazwa „Lotnisko Chopina” zostanie zmieniona na „Port Lotniczy im. Lecha
Kaczyńskiego”.
Źródło: https://pikio.pl/lotnisko-chopina-zmienia-nazwe-na-port-lotniczy-im-lechakaczynskiego/

a) Cechy:

b) Motyw12:

c) Cel:

12

Jw.
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Grupa V
Agata Duda nie podała ręki Donaldowi Trumpowi! Co się stało?
Pierwsza Dama Agata Duda nie odpowiedziała na uścisk dłoni Donalda Trumpa, wybierając
Melanią Trump. Musicie to zobaczyć!
Żona prezydenta Andrzeja Dudy, Pierwsza Dama Agata Duda, stroni od publicznych wystąpień
i rzadko zajmuje mocno stanowisko w sprawach dotyczących np. praw człowieka w kontekście
praw kobiet. Podczas Czarnego Protestu i feministycznej burzy (to dopiero początek), która
przeszła nad Polską, kiedy podniesiono temat zakazu aborcji i badań prenatalnych, Agata Duda
też nie miała wiele do powiedzenia. Po prostu zniknęła z mediów publicznych na dłuższy czas.
Aktualnie jednak pozycja Pierwszej Damy jest coraz mocniejsza, a ona sama często występuje
publicznie i udowadnia, że lubi sobie pożartować. Jeszcze niedawno Internet śmieszył mem, na
którym pani Kornhauser-Duda wita się tanecznym gestem z biskupami. Zresztą żona
prezydenta przekazała później zdjęcie dokumentujące tę zabawną sytuację na licytację WOŚP.
Źródło: https://www.kobieta.pl/artykul/agata-duda-nie-podala-reki-donaldowi-trumpowi-cosie-stalo [20.06.2018].
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ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA
LII ŚWIATOWY DZIEŃ
ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU
«Prawda was wyzwoli (J 8, 32).
Fake news a dziennikarstwo pokoju»14.
Drodzy bracia i siostry,
W Bożym zamyśle ludzka komunikacja jest istotnym sposobem, aby żyć w komunii.
Istota ludzka, będąca obrazem i podobieństwem Stwórcy zdolna jest do wyrażania i dzielenia
się tym, co prawdziwe, dobre, piękne. Potrafi opowiedzieć o swoim doświadczeniu i świecie,
oraz budować w ten sposób pamięć i zrozumienie wydarzeń. Ale człowiek, jeśli podąża za
swoim zarozumiałym egoizmem, może również w sposób wypaczony wykorzystywać zdolność
komunikacji, jak to ukazują od samego początku wydarzenia biblijne Kaina i Abla oraz wieży
Babel (por. Rdz 4,1-16; 11,1-9). Wypaczenie prawdy jest typowym objawem tego zakłócenia,
zarówno w płaszczyźnie indywidualnej, jak i zbiorowej. Natomiast dochowując wierności
logice Boga, komunikacja staje się miejscem wyrażania własnej odpowiedzialności
w poszukiwaniu prawdy i budowaniu dobra. Dzisiaj, w sytuacji coraz szybszej komunikacji
oraz w obrębie systemu cyfrowego jesteśmy świadkami zjawiska „fałszywych wiadomości”,
tak zwanych fake news: zachęca nas ono do refleksji i zasugerowało mi poświęcenie tego
orędzia tematowi prawdy, podobnie jak to uczynili już wiele razy moi poprzednicy, począwszy
od Pawła VI (por. Orędzie 1972: Środki masowego przekazu w służbie prawdy). Chciałbym
w ten sposób przyczynić się do wspólnego starania o zapobieganie rozpowszechnianiu
fałszywych wiadomości oraz do odkrycia na nowo wartości zawodu dziennikarskiego, a także
osobistej odpowiedzialności wszystkich za przekazywanie prawdy.
1. Co jest fałszywe w „fałszywych wiadomościach”?
Fake news to termin omawiany i przedmiot debaty. Zasadniczo dotyczy dezinformacji
rozpowszechnianej w Internecie lub w mediach tradycyjnych. Wyrażenie to odnosi się zatem
do bezpodstawnej informacji, opartej na nieistniejących lub zniekształconych danych
i zmierzającej do oszukania, a nawet manipulowania czytelnikiem. Ich rozpowszechnianie
może odpowiadać pożądanym celom, wpływać na decyzje polityczne i sprzyjać korzyściom
ekonomicznym.
Skuteczność fake news wynika przede wszystkim z ich charakteru mimetycznego, to
jest zdolności, by wydawały się prawdopodobnymi. Po drugie, wiadomości te fałszywe, ale
prawdopodobne, są podchwytliwe, w tym sensie, że potrafią przyciągać uwagę adresatów,
opierając się na stereotypach i uprzedzeniach rozpowszechnionych w strukturze społecznej,
wykorzystując emocje, które można łatwo i niezwłocznie rozbudzić, takie jak lęk, pogarda,
gniew i frustracja. Ich rozpowszechnienie może liczyć na manipulacyjne wykorzystywanie
sieci społecznościowych oraz logiki, która gwarantuje im funkcjonowanie: w ten sposób treści,
chociaż pozbawione podstaw, zyskują taką widzialność, że nawet wiarygodnym zaprzeczeniom
z trudem udaje się zredukować ich szkody.
Trudność ujawnienia i wykorzenienia fake news spowodowana jest też faktem, że ludzie
często wchodzą w interakcje w obrębie jednorodnych i nieprzeniknionych dla innych
perspektyw i opinii środowisk cyfrowych. Wynikiem tej logiki dezinformacji jest to, że zamiast
zdrowej konfrontacji z innymi źródłami informacji, co mogłoby pozytywnie poddać
w wątpliwość uprzedzenia i otworzyć na konstruktywny dialog, grozi nam stanie się
Franciszek. Orędzie na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Prawda was wyzwoli (J 8, 32). Fake
news a dziennikarstwo pokoju, http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/communications/documents/papafrancesco_20180124_messaggio-comunicazioni-sociali.html [20.06.2018].
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mimowolnymi sprawcami rozpowszechniania opinii stronniczych i nieuzasadnionych. Dramat
dezinformacji polega na dyskredytowaniu drugiego, przedstawianiu go jako wroga, aż po
demonizację, która może podżegać do konfliktów. Informacje fałszywe ujawniają w ten sposób
obecność postaw, które są jednocześnie nietolerancyjne i przewrażliwione, z jedynym
skutkiem, że arogancja i nienawiść mogą się rozprzestrzeniać. Do tego ostatecznie prowadzi
kłamstwo.
2. Jak je możemy rozpoznać?
Nikt z nas nie może zwalniać się z odpowiedzialności za przeciwdziałanie tym
fałszerstwom. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ dezinformacja często opiera się na
zróżnicowanym dyskursie, umyślnie pokrętnym i subtelnie wprowadzającym w błąd, a czasami
wykorzystującym wyrafinowane mechanizmy. Dlatego też bardzo godne pochwały są
inicjatywy edukacyjne, które pozwalają nauczyć się, jak czytać i oceniać kontekst
komunikacyjny, ucząc by nie być nieświadomymi propagatorami dezinformacji, ale
przyczyniać się do jej odkrycia. Równie godne pochwały się inicjatywy instytucjonalne
i prawne, starające się określić regulacje mające na celu powstrzymywanie tego zjawiska,
a także podejmowane przez firmy technologiczne i medialne, służące określeniu nowych
kryteriów dla weryfikacji tożsamości jednostek, które kryją się za milionami profili cyfrowych.
Ale zapobieganie i wskazanie mechanizmów dezinformacji wymaga również
głębokiego i starannego rozeznania. Trzeba bowiem zdemaskować to, co można określić jako
„logikę węża”, zdolnego wszędzie do maskowania się i ukąszenia. Jest to strategia stosowana
przez węża „podstępnego”, o którym mowa w Księdze Rodzaju, a który u zarania ludzkości stał
się twórcą pierwszego „fake newsa” (por. Rdz 3,1-15) Doprowadził on do tragicznych
konsekwencji grzechu, którego wynikiem było następnie pierwsze bratobójstwo (por. Rdz 4)
a także inne niezliczone formy zła przeciwko Bogu, bliźniemu, społeczeństwu i stworzeniu.
Strategią tego sprytnego „ojca kłamstwa” (J 8, 44) jest właśnie mimesis, pełzające
i niebezpieczne uwodzenie, które znajduje drogę w sercu człowieka poprzez fałszywe i kuszące
argumentacje. W opisie grzechu pierworodnego kusiciel podchodzi rzeczywiście do kobiety
udając przyjaciela, zainteresowanego jej dobrem i zaczyna swoją mowę od stwierdzenia
prawdziwego, ale tylko częściowo: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze
wszystkich drzew tego ogrodu?” (Rdz 3, 1). W istocie to, co Bóg powiedział Adamowi, nie
było zakazem jedzenia z wszystkich drzew, lecz tylko z jednego: „Z drzewa poznania dobra
i zła nie wolno ci jeść” (Rdz 2, 17). Kobieta odpowiadając wyjaśniła to wężowi, ale dała się
oczarować jego prowokacji: „O owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg
powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli” (Rdz3,2).
Ta odpowiedź wie coś, o legalizmie i pesymizmie: nadając wiarygodność fałszerzowi, dając się
oczarować jego ustawieniu faktów, kobieta zostaje sprowadzona na manowce. Zatem najpierw
zwraca uwagę na jego zapewnienie: „Na pewno nie umrzecie!” (w. 4). Następnie dekonstrukcja
kusiciela nabiera pozorów wiarygodności: „Wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa,
otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (w.5). Wreszcie dochodzimy
do podważenia ojcowskiego zalecenia Boga, które zmierzało ku dobru, aby pójść za
uwodzicielską pokusą nieprzyjaciela. „Niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do
jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy”
(w. 6 ). Ten biblijny epizod ujawnia zatem istotny dla naszego dyskursu fakt: żadna
dezinformacja nie jest nieszkodliwa; wręcz przeciwnie, ufanie temu, co fałszywe, powoduje
szkodliwe następstwa. Nawet pozornie niewielkie zniekształcenie prawdy może mieć groźne
skutki.
W grę wchodzi bowiem nasza chciwość. Fake news stają się często wirusowe, to znaczy
rozprzestrzeniają się w szybki i trudny do powstrzymania sposób, nie ze względu na logikę
dzielenia się, która charakteryzuje media społecznościowe, ile raczej ze względu na ich oparcie

- 37 -

w nienasyconej chciwości, która łatwo rozpala się w człowieku. Same ekonomiczne
i oportunistyczne motywacje dezinformacji mają swoje korzenie w żądzy władzy, posiadania
i używania życia, która w ostatecznym rachunku czyni nas ofiarami oszustwa znacznie bardziej
tragicznego, niż każdy jego pojedynczy przejaw: zła, które przechodzi od fałszu do fałszu, aby
nam skraść wolność serca. Właśnie dlatego wychowywanie do prawdy oznacza wychowywanie
do rozeznawania, do oceniania i rozważania pragnień i skłonności, które poruszają się w nas,
abyśmy nie byli pozbawieni dobra, „łapiąc się” na każdą pokusę.
3. „Prawda was wyzwoli” (J 8,32).
Ciągłe skażenie oszukańczym językiem kończy się bowiem zaciemnieniem wnętrza
człowieka. Dostojewski napisał coś niezwykłego w tym względzie: „Ten, kto łże przed samym
sobą i słucha własnych łgarstw, doprowadza się do tego, że już żadnej prawdy ni w sobie, ni
wokół siebie nie znajduje i traci w końcu szacunek do siebie i do innych. Nie szanując nikogo
kochać przestaje, a żeby, nie znając miłości, zająć się czymś i rozerwać, oddaje się żądzom
i prymitywnym rozkoszom i osiąga stan całkowitego zbydlęcenia w rozpuście swej, a wszystko
to z łgarstwa względem innych ludzi i samego siebie” (Bracia Karamazow, II, 2).
Jak się zatem bronić? Najbardziej radykalne antidotum na wirus fałszu to dać się
oczyścić przez prawdę. W wizji chrześcijańskiej prawda nie jest wyłącznie rzeczywistością
pojęciową, która dotyczy osądu rzeczy, określając je jako prawdziwe lub fałszywe. Prawda to
nie tylko wydobywanie na światło rzeczy mrocznych, „odsłanianie rzeczywistości”, jak to
określa starożytny grecki termin, aletheia (od a-lethès, „nie ukryte”), prowadzi do myślenia.
Prawda ma związek z całym życiem. W Biblii niesie ona ze sobą znaczenie wsparcia,
solidności, zaufania, jak sugeruje to rdzeń „aman”, z którego pochodzi również
liturgiczne Amen. Prawdą, jest to na czym można się oprzeć, aby nie upaść. W tym sensie
relacyjnym, jedynym prawdziwie wiarygodnym i godnym zaufania, na którego można liczyć,
czyli „prawdziwym”, jest Bóg żyjący. Oto stwierdzenie Jezusa: „Ja jestem prawdą” (J 14, 6).
Zatem człowiek znajduje i odkrywa na nowo prawdę, kiedy doświadcza jej w sobie jako
wierność i niezawodność tego, kto go kocha. Tylko to wyzwala człowieka: „Prawda was
wyzwoli” (J 8, 32).
Wyzwolenie z fałszu i poszukiwanie relacji: oto dwa składniki, których nie może
zabraknąć, aby nasze słowa i nasze gesty były prawdziwe, autentyczne i wiarygodne. Aby
rozpoznać prawdę należy przemyśleć to, co wspiera jedność i promuje dobro a także to co,
przeciwnie, zmierza do izolowania, dzielenia i przeciwstawiania jednych drugim. Nie zyskuje
się zatem rzeczywiście prawdy, gdy jest narzucona jako coś zewnętrznego i bezosobowego;
wypływa ona natomiast ze swobodnych relacji między ludźmi, we wzajemnym wysłuchaniu
siebie. Co więcej, nigdy nie przestajemy szukać prawdy, ponieważ coś fałszywego może
zawsze się wkraść, nawet kiedy mówimy rzeczy prawdziwe. Bezsprzeczny argument może
rzeczywiście opierać się na niezaprzeczalnych faktach, ale jeśli jest używany do zranienia
drugiego i zdyskredytowania go w oczach innych, niezależnie od tego, jak bardzo wydawałoby
się to słuszne, nie ma w sobie prawdy. Prawdę sformułowań możemy rozpoznać po owocach:
jeśli budzą polemikę, podżegają do podziałów, tchną rezygnację lub jeśli przeciwnie prowadzą
do świadomej i dojrzałej refleksji, konstruktywnego dialogu, do pożytecznej działalności.
4. Pokój jest wiadomością prawdziwą
Najlepszym antidotum na fałsz nie są strategie, ale ludzie: osoby będące wolnymi od
chciwości, które są gotowe do wysłuchania, i poprzez trud szczerego dialogu pozwalają
wyłonić się prawdzie; osoby pociągnięte dobrem, biorące na siebie odpowiedzialność za
używanie języka. Jeśli drogą wyjścia z rozprzestrzeniania się dezinformacji jest
odpowiedzialność, to szczególnie zaangażowanym jest ten, kto z urzędu jest zobowiązany do
bycia odpowiedzialnym za informowanie czyli dziennikarz, strażnik wiadomości. We
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współczesnym świecie nie tylko wykonuje on pracę, ale prawdziwą i w pełnym tego słowa
znaczeniu misję. W szale wieści i wirze gorących tematów jego zadaniem jest przypominanie,
że w centrum wiadomości nie jest szybkość w nadaniu jej i wpływ na odbiorców, ale osoby.
Informowanie to formowanie, i ma ono coś wspólnego z życiem ludzi. Z tego powodu
poprawność źródeł i strzeżenie komunikacji są prawdziwymi procesami rozwoju dobra, które
rodzą zaufanie i otwierają drogi jedności i pokoju.
Chciałbym zatem skierować zachętę do krzewienia dziennikarstwa pokoju. Nie
rozumiem przez to wyrażenie dziennikarstwa „dobrodusznego”, zaprzeczającego istnieniu
poważnych problemów i przyjmującego ckliwe tony. Mam na myśli, przeciwnie,
dziennikarstwo bez udawania, wrogie fałszom, sloganom dla efektu i spektakularnym
deklaracjom. Dziennikarstwo uprawiane przez osoby dla osób, pojmujące siebie jako służba
wszystkim ludziom, zwłaszcza tym, stanowiącym większość na świecie, którzy nie mają głosu;
dziennikarstwo, które nie spalałoby wiadomości, ale angażowało by się w poszukiwanie
prawdziwych przyczyn konfliktów, aby sprzyjać ich dogłębnemu zrozumieniu
i przezwyciężaniu przez rozpoczęcie korzystnych procesów; dziennikarstwo zaangażowane we
wskazywanie rozwiązań alternatywnych dla eskalacji wrzasku i przemocy słownej.
Dlatego też, zainspirowani modlitwą franciszkańską, moglibyśmy zwrócić się do Tego,
który jest uosobieniem Prawdy:
O Panie, uczyń nas narzędziami Twojego pokoju,
Spraw, abyśmy rozpoznawali zło, które wkrada się w przekaz nie tworzący jedności.
Uczyń nas zdolnymi do usunięcia trucizny z naszych osądów. Pomóż nam mówić o innych,
jako o braciach i siostrach.
Ty jesteś wierny i godny zaufania; spraw, aby nasze słowa były ziarnami dobra dla świata:
abyśmy tam gdzie zgiełk, trwali w wysłuchiwaniu;
gdzie zamęt, rozbudzali harmonię;
gdzie dwuznaczność, wnosili jasność;
tam, gdzie wykluczenie, zanosili dzielenie się;
gdzie pogoń za sensacją, byli wstrzemięźliwi;
gdzie powierzchowność, zadawali prawdziwe pytania;
tam, gdzie uprzedzenia, budzili zaufanie;
gdzie agresja, wnosili szacunek;
gdzie fałsz, przynosili prawdę. Amen.
FRANCISZEK
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