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Jakie jest dziś miejsce młodych w Kościele? Czy wystarczająco dużo uwagi 

w działaniach ewangelizacyjnych poświęcamy młodzieży? Czy Kościół 

powszechny, a w nim – Kościół w Polsce, jest gotowy na podjęcie nowych 

wyzwań misyjnych wśród młodego pokolenia? Te i inne pytania będą padały 

coraz częściej.  

Czasem wydaje się, że będzie taki dzień, w którym wszyscy obudzimy się  

w zupełnie nowej rzeczywistości, w której nikt już nie powie o procesie 

laicyzacji wśród młodzieży w Polsce, ale zostanie stwierdzone, że ten proces 

już się dokonał. Czy to możliwe? Czy jesteśmy w stanie „przegapić” odpływ 

młodzieży z Kościoła? A jeśli nie przegapiamy tego procesu, to czy mamy 

gotowe rozwiązania, które zatrzymają młodych w Kościele? 

Młodzi są nadzieją Kościoła. Życie nadzieją nie zakłada jednak bierności. Jeśli 

widzimy jakieś zło, to mamy je zwalczać – tyle, że dobrem. Okazuje się więc, 

że stoimy tak naprawdę tylko przed jednym, zasadniczym pytaniem: jakie 

dobro jest w stanie dziś zatrzymać młodych w Kościele?  

Piotr Ziemecki 
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Cechą wyróżniającą młodych ludzi od zarania dziejów jest zamiłowanie do sprzeciwiania 

się zastanemu porządkowi. Nie jest prawdą, że akurat dziś ich postawa jest wyjątkowo zła 

– młode pokolenie po prostu zawsze miało skłonność do patrzenia na rzeczywistość 

inaczej. Kościół katolicki jest instytucją o bardzo hierarchicznej strukturze, jak więc młody 

człowiek, ceniący sobie wolność osobistą i nieskory do podporządkowania się autorytetom, 

ma się w nim odnaleźć? Czy wobec tego należy przyjąć, że młodzi katolicy to osoby 

wyjątkowo stłamszone, uległe i niezdolne do samodzielnego myślenia? 

Nie, wystarczy na nich spojrzeć, żeby mieć pewność, że to wyjątkowo radośni i aktywni  

w swoich środowiskach ludzie. Kochają Kościół i z tej miłości czerpią siłę. Mają pewność, 

że śmierć została pokonana, a z tego wypływa nieprawdopodobne poczucie wewnętrznej 

wolności. Młody człowiek Kościoła wie, że jest przeznaczony do życia i nie ma się czego 

lękać na tym świecie. Zna Prawdę i jeżeli tylko potrafi przy Niej trwać, nie zniewoli go żadna 

ideologia ani pseudoautorytet. Co więcej, z taką motywacją będzie w stanie przetrwać 

każdą ziemską przeciwność. 

Młody katolik wie, że Kościół jest jedynym wartościowym autorytetem na tym świecie, 

właśnie dlatego, że nie pochodzi z tego świata. Młody człowiek Kościoła zdaje sobie 

sprawę, że ma ze sobą Boga, zastępy świętych i wieki Tradycji. Czuje, że z takim wsparciem 

może mierzyć wysoko, że powinien wymagać od siebie wiele i może być zmianą, której 

świat potrzebuje.  

Dominika Meller 
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Jednym z najważniejszych dokumentów Św. Jana Pawła II skierowanych do 

młodzieży jest List do młodych całego świata „Parati semper” z 1985 roku. Rok ten 

został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych „Międzynarodowym 

Rokiem Młodzieży”. Właśnie w nawiązaniu do tego wydarzenia, Ojciec Święty 

postanowił przypomnieć rolę Kościoła, jako stróża podstawowych prawd i wartości, 

które są szczególnie istotne w rzeczywistości młodego człowieka. Św. Jan Paweł II 

podkreśla w swym liście, że młodość jest kluczowym etapem w życiu każdego 

człowieka. Papież stara się również określić młodość, jako szczególne dobro, które 

należy do każdego człowieka, ale również jest swego rodzaju dobrem samego 

człowieczeństwa. Nie wydaje się jednak, żeby papież próbował w jakiś sposób 

kolektywizować problematykę młodości, a raczej stara się on ukazać pewien 

społeczny kontekst i miejsce młodości w społeczności i historii ludzkości. 

Szczególnie jest to widoczne, gdy Jan Paweł II podkreślał rolę odpowiedzialności 

każdego z młodych – odpowiedzialności „za to, co kiedyś stanie się teraźniejszością 

wraz z Wami [młodymi – red.], a obecnie jest jeszcze przyszłością”. Papież 

sygnalizuje również filozoficzne ujęcie młodości, jako „jedynej i niepowtarzalnej 

potencjalności konkretnego człowieczeństwa”, która jako projekt życia ulega 

później „samourzeczywistnieniu”. 



Parati semper w znacznej mierze zostało oparte o ewangeliczną scenę rozmowy 

Chrystusa z majętnym młodzieńcem (Mk 10, 17-22; Mt 19, 16-22; Łk 18, 18-23), 

którego bogactwem są według Św. Jana Pawła II nie tylko dobra materialne, ale 

również sama młodość. W profilu i kształcie młodości mieści się bogactwo 

odkrywania, planowania, wybierania, przewidywania, a także podejmowania 

pierwszych własnych decyzji. Papież stawia w tym miejscu pytanie o możliwość 

odwodzenia od Chrystusa przez bogactwo młodości. Jest to bezpośrednie 

nawiązanie do końca rozmowy Chrystusa z młodzieńcem, gdzie ten drugi odchodzi 

(rezygnuje) z powodu bogactw, jakie posiadał. Św. Jan Paweł II stara się jednak 

wyraźnie zaznaczyć, że ów młodzieniec odszedł od Jezusa z powodu bogactwa 

zewnętrznego („wielu posiadłości”), zaś samo bogactwo wewnętrzne, którym była 

tu młodość, wprost przeciwnie – przyprowadziło go do Chrystusa. To właśnie 

bogactwo młodości kazało mu postawić pytania dotyczące sensu i wartości życia. 

Warto również zauważyć, że ewangeliczny młodzieniec pyta: „co mam czynić, aby 

osiągnąć życie wieczne?”. Papież zauważa tu jednak, że jest to sprawa 

najważniejsza, a każde inne pytanie byłoby wobec Chrystusa niewystarczające  

i nieistotne. Na marginesie tych rozważań wydaje się, że Kościół powinien 

odpowiadać na właśnie takie pytania młodych osób. Jako ewangelizatorzy 

powinniśmy być może zdać sobie sprawę z tego, że młodzież szuka w Kościele 

przede wszystkim odpowiedzi na pytania o ostateczne przeznaczenie człowieka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bez względu na różnice interpretacyjne słów młodzieńca oraz przekazu Św. Jana 

Pawła II z tym związanego, być może wszyscy w Kościele powinniśmy zadać sobie 

pytanie o punkt wyjściowy ewangelizacji młodych, którym mogłaby być właśnie 

odpowiedź na pytanie o drogę do życia wiecznego i przeznaczenie człowieka do 

ostatecznego szczęścia u Boga. 

Św. Jan Paweł II w swoim przekazie do młodych wyrażonym w liście Parati semper 

przypomina również, że projekt życia młodego człowieka musi być oparty  

o wyraźny kodeks moralności przekazany w Objawieniu. Papież przestrzega jednak, 

aby te podstawowe zasady nie uległy deformacji, choćby przez relatywizm lub 

utylitaryzm. Ojciec Święty zauważa bowiem, że Chrystus nieustannie pyta nas  

o stan naszych sumień i świadomości moralnej, a na końcu przyjdzie nam przenieść 

przez granicę śmierci swój skarb sumienia (depozyt dobra i zła), gdzie czeka nas 

odkrycie prawdy, ale również sąd. 

Św. Jan Paweł II formułuje również życzenia skierowane do młodych. Słowa papieża 

warto tu jednak odczytać również jako pewne zadanie dla Kościoła i rodzin, które 

właśnie w ten sposób, wyrażony w życzeniach, powinny kształtować młode osoby. 

Ojciec Święty życzy młodym między innymi, aby „młodość wyposażyła ich w zrąb 

zdrowych zasad”, aby sumienie ukształtowane zostało w taki sposób, który 

umożliwi na zawsze pozostanie „człowiekiem sumienia”, zasad, człowiekiem 

budzącym zaufanie i człowiekiem wiarygodnym. Papież wyraża również pragnienie, 

aby „drogi młodości spotykały się z Chrystusem”. Św. Jan Paweł II jednoznacznie 

też formułuje życzenie doświadczenia przez każdego młodego człowieka prawdy  

o tym, że Chrystus patrzy na nas z miłością.  

Ojciec Święty we wspomnianym liście odnosi się również do różnych form 

powołania życiowego młodych osób. W sposób szczególny papież zwraca uwagę 

na konieczność wsłuchiwania się w głos Pana Boga, który może wzywać młodego 

człowieka do kapłaństwa lub życia konsekrowanego. Św. Jan Paweł II podkreśla 

również powołanie do życia w małżeństwie – do miłości kobiety i mężczyzny 

zjednoczonych ze sobą. Papież przestrzega jednak przed odbieraniem tego 

bogactwa przez głosy i pokusy tego świata, które potrafią zniekształcać, zubożać  

i zafałszowywać miłość, oraz które przedstawiają małżeńską moralność 

chrześcijańską w krzywym zwierciadle.  

Św. Jan Paweł II w swym liście zwraca również uwagę młodych na potrzebę ich 

„samowychowania”, które realizowane jest w nich samych, niejako dodatkowo do 



wychowania w rodzinie oraz wychowania i kształcenia przez szkołę. Papież 

podkreśla, aby młodzi w samowychowaniu byli prawdziwie wolni, aby kierowali się 

kryterium prawdy. W tym wszystkim przestrzega nas jednak przed pokusą 

przesadnego krytycyzmu lub sceptycyzmu wobec tradycyjnych wartości, ale także 

przed podatnością na manipulację technik reklamy i dostarczanej młodym osobom 

rozrywki. Ciekawym wydaje się w tym kontekście niemalże profetyczny charakter 

słów papieża sprzed 35 lat, który wpisuje się w obecne problemy powszechnego 

hejtu internetowego, kwestionowania wiary i tradycji przodków, czy też wyjątkowo 

„niskiej” rozrywki dostarczanej młodym przez popularnych twórców internetowych, 

czy też telewizje młodzieżowe.  

W końcowej części swojego listu Ojciec Święty porównuje również młodość do 

wzrastania, cytując przy tym ewangelistę Łukasza: „Jezus zaś czynił postępy 

[wzrastał] w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). Papież wyraża 

nadzieję i życzenie, aby procesowi młodości („wzrastania tych wszystkich energii, 

poprzez które konstytuuje się normalna ludzka indywidualność”) odpowiadało 

wzrastanie w mądrości i łasce. Papież podkreśla jeszcze raz, że Kościół widzi  

w młodych nadzieję, a nawet za Św. Pawłem (por. 1 J 2, 13 n.) powtarza, że Kościół 

widzi w młodych samego siebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oprócz szeroko omawianych przez papieża kwestii znajdujących się w liście Parati 

semper z 1985 roku, Św. Jan Paweł II wielokrotnie jeszcze sygnalizował problemy  

i wyzwania, które stoją przed młodymi. Przykładem może tu być choćby 

przemówienie Ojca Świętego do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed 

kościołem Św. Anny w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 

roku. Św. Jan Paweł II podkreślał wtedy szczególnie kwestie, które później zdaje się 

nazywać w liście Parati semper wspomnianym „samowychowaniem”. Podczas tego 

przemówienia Ojciec Święty starał się uzmysłowić olbrzymią rolę darów Ducha 

Świętego w kształtowaniu młodego człowieka, a przy tym zadawał pytanie o miarę 

życia człowieka. W tym kontekście Św. Jan Paweł II przekazał nam, że nasze 

wychowanie, kształcenie i nauka nie mogą wyłącznie czynić z nas techników, 

prawników, lekarzy, czy też profesorów, ale przede wszystkim powinno to zmierzać 

do objawienia się w nas prawdziwych synów Bożych, którzy ukształtowani  

w młodości będą później żyli, jako dorosłe i dojrzałe osoby według tego objawienia. 

Jedne z najsłynniejszych słów Św. Jana Pawła II do młodzieży, które w jakiś sposób 

na trwałe zakorzeniły się nie tylko w życiu religijnym, ale generalnie w publicznej 

debacie o sytuacji młodych, są słowa wypowiedziane 12 czerwca 1989 roku  

w Gdańsku:  

Te wyjątkowo mocne i trafne zdania wypowiedziane trzy dekady temu zdają się być 

uniwersalne i wciąż aktualne. Warto jednak zwrócić uwagę na nieco inny wymiar 

tych słów, przekazany kilka zdań wcześniej, a tak rzadko obecnie przytaczany.  

Św. Jan Paweł II zwraca bowiem uwagę również na to, że ten wymiar zadań może 

objawić się jako zdarzenie nazywane przez papieża „momentem Westerplatte”,  

w którym to do młodego człowieka przychodzi sam Chrystus i powołuje do pójścia 

za Nim. Ojciec Święty namawia młodych do przyjęcia tego wyzwania, gdyż – 

nawiązując niejako do swoich rozważań przekazanych cztery lata wcześniej w liście 

Parati semper – przestrzega przed odrzuceniem wezwania Jezusa, którego dokonał 

przywołany w Ewangelii bogaty młodzieniec, który finalnie „odszedł smutny”. Brak 

odpowiedzi na wyzwania zawarte w powołaniu młodego człowieka w „momencie 

Westerplatte” kończy się „pozostaniem ze smutkiem sumienia”. 



Również na rok przed swoją śmiercią, w 2004 roku, Św. Jan Paweł II skierował do 

młodych orędzie, w którym podkreślił jeszcze raz konieczność wypłynięcia  

z młodych serc pragnienia ujrzenia Boga. Ojciec Święty stwierdził wtedy, że to 

pragnienie jest bardzo często tłumione przez „zgiełk świata i uroki przyjemności”. 

Równocześnie papież przypomniał, że chrześcijaństwo nie jest jedynie doktryną, ale 

realnym spotkaniem w wierze z Panem Bogiem.  

Z perspektywy młodego pokolenia wychowującego się w latach 20-tych XXI wieku 

te słowa mogą mieć ogromne znaczenie. To właśnie w postnajnowszej epoce,  

w której żyjemy, tak często dobre pragnienia i wrodzona niewinność młodych osób 

jest z jednej strony atakowana, a równocześnie tłumiona. W czasach wirtualnej 

rzeczywistości oraz niezwykle dynamicznych bodźców audiowizualnych bardzo 

łatwo jest stłamsić u młodego człowieka pragnienie tego, co obiektywnie dobre  

i piękne, a motywacją dla zabijania tego pragnienia jest niestety najczęściej żądza 

bogactwa globalnych koncernów.  

W tym wszystkim niezwykle poruszające zdają się słowa Św. Jana Pawła II 

wypowiedziane do młodzieży zgromadzonej podczas Światowych Dni Młodzieży  

w Rzymie, w 2000 r.: 

Ojciec Święty wyjątkowo ukochał młode pokolenie. Wiemy też, że wszystkie te 

słowa, które wypowiedział do młodzieży, a które zachowują dziś swoją wyjątkową 

aktualność, wypływały z autentycznej troski papieża o los Kościoła, którego jak 

powtarzał – młodzi są nadzieją i przyszłością. Czy słowa Św. Jana Pawła II są dziś 

powszechnie znane wśród młodych osób? Czy na lekcjach religii w szkołach 

średnich lub podczas przygotowań do bierzmowania są nieustannie wprost 

cytowane i omawiane? Zapewne wielu dobrych ewangelizatorów obu stanów stara 

się to robić. Wydaje się jednak, że jakąś lekcję do odrobienia mamy wciąż przed 

sobą. W niejednokrotnie ogłupiającej młode pokolenie wirtualnej rzeczywistości, 

musimy zacząć zasiewać ziarna tego, co dobre i piękne. Młodzi ludzie zaczną wtedy 

zadawać sobie dobre pytania. Zacznijmy powszechną ewangelizację młodzieży 

słowami Św. Jana Pawła II. Siejmy. ▪ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

      ościół katolicki to ponad dwa tysiące lat historii niesienia człowiekowi Nadziei. Światło, które 

narodziło się na Bliskim Wschodzie, wkrótce przeniknęło do całej Europy. W wiekach średnich 

Dobra Nowina dojrzewała w świadomości Europejczyków, napełniając ich serca zapałem, którego 

owocem były gotyckie katedry z ich strzelistymi sylwetkami przybliżającymi do Boga całe 

pokolenia wiernych. Później wiara chrześcijańska prowadziła mieszkańców starego kontynentu na 

nieznane lądy. Główną motywacją odkrywców, przy której blednie obietnica największej sławy, 

bogactwa czy też przygody, było właśnie gorące pragnienie głoszenia Ewangelii ludom, które 

jeszcze nie miały szczęścia jej poznać. Teraz Kościół w Europie przeżywa kryzys i chociaż w Polsce 

wizja pustych kościołów jest odległa, wystarczy pojechać kilkaset kilometrów na zachód, żeby 

dostrzec problem. Czy chrześcijańska Europa wkrótce będzie tylko rozdziałem w podręcznikach do 

historii? Jeśli tak, czy istnieje na świecie miejsce, o którym można powiedzieć: "tu bije serce 

Kościoła"? 

DOMINIKA MELLER 



Dla większości z nas Europa – nawet jeśli 

mierzy się z problemami – wciąż stanowi 

centrum chrześcijańskiego świata. 

Ameryka Łacińska jawi nam się jako 

miejsce zbyt niebezpieczne, aby spędzić 

tam wakacje. Tę oddaloną o kilkanaście 

tysięcy kilometrów ziemię udało się co 

prawda odrobinę oswoić odkąd w 2013 

roku papieżem został ówczesny 

metropolita Buenos Aires, jednak na jej 

mieszkańców wciąż zdarza nam się 

patrzeć z cywilizacyjną wyższością. Nie 

każdy zdaje sobie sprawę, że aktualnie w 

Ameryce Łacińskiej żyje ponad 60% 

procent wszystkich katolików. Jeszcze 

kilkanaście lat temu kontynent ten 

określany był jako przyszłość Kościoła – 

nie bez przyczyny dwie spośród trzech 

ostatnich edycji Światowych Dni 

Młodzieży odbyły się właśnie tam. 

Obrazki rozmodlonych ludzi tłoczących 

się na plaży w Rio de Janeiro napawały 

optymizmem – nawet gdyby Europa 

miała przestać wierzyć, zostawali nam ci 

słynący z bezpośredniości ludzie tańczący 

w rytmach latino. Rzeczywistość pokazuje 

jednak, że także ta dziewicza ziemia 

pogrąża się w kryzysie.  

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi 

w 2014 roku przez Pew Research Center 

w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 

katolicy stanowią 69% tamtejszej 

ludności, podczas gdy przez całe 

dwudzieste stulecie liczba ta oscylowała 

wokół dziewięćdziesięciu procent. 84% 

ludności biorącej udział w badaniu 

twierdzi, że pochodzi z katolickich domów 

………………………………………………………………. 

– można więc zauważyć, że liczba osób 

wychowanych zgodnie z nauczaniem 

Kościoła jest o 15% mniejsza niż odsetek 

dorosłych określających później siebie 

jako katolicy. Odwrotną tendencję widać 

z kolei wśród latynoamerykańskich 

protestantów – jest ich 19%  

(w porównaniu z 4% procentami  

w dwudziestym wieku), ale jedynie 9% 

zostało wychowanych w protestanckich 

rodzinach.  

Tych kilka liczb świetnie obrazuje 

problemy, z którymi mierzy się 

latynoamerykański Kościół. Głównym  

z nich jest postępująca sekularyzacja  

i porzucanie wiary katolickiej na rzecz 

różnego rodzaju denominacji 

protestanckich, z których najchętniej 

wybierany jest kościół zielonoświątkowy. 

Wielu spośród tych, którzy jeszcze kilka, 

kilkanaście lat temu określali się jako 

katolicy, w ogóle przestaje wierzyć. 

Przyczyny tego są różne i z pewnością 

powiązane ze specyfiką tego regionu  

i jego wyjątkową historią. Duże piętno na 

mentalności południowoamerykańskich 

katolików odcisnęła oczywiście teologia 

wyzwolenia, zgodnie z którą przyniesiona 

przez Jezusa Chrystusa wolność nie jest 

wyłącznie wolnością duchową, ale 

również wybawieniem od 

niesprawiedliwości już na Ziemi.  

W swoich założeniach miała ona stać się 

religijną propozycją dla ludzi 

odrzuconych, żyjących w trudnych 

warunkach, bez szans na awans 

społeczny. W zmagających się z biedą  



i problemami gospodarczymi krajach 

Ameryki Łacińskiej ideologia ta padła na 

podatny grunt.  

Lata minęły, ale sytuacja w wielu 

południowoamerykańskich krajach wciąż 

jest trudna. Młodzi ludzie zmuszani są do 

emigracji do państw bogatszych, albo 

poza kontynent. Wydaje się jednak, że 

aktualnie obietnica rewolucji społecznej 

to za mało, żeby przekonać ich do 

nauczania Kościoła katolickiego. Wielu  

z tych, którzy w ostatnich latach porzucili 

wiarę katolicką na rzecz któregoś  

z wyznań protestanckich przyznaje, że do 

takiej decyzji skłoniła ich właśnie 

potrzeba bliższej relacji z Bogiem, której 

brakowało im w skupiających się na 

kwestiach społecznych kazaniach 

lokalnych księży katolickich. Powodem 

nie jest jednak zbyt rygorystyczne 

nauczanie Kościoła katolickiego – to 

protestantów w Ameryce Południowej 

cechują bardziej rygorystyczne poglądy 

na kwestie moralne, to oni są bardziej 

skłonni do przeciwstawiania się 

małżeństwom jednopłciowym i aborcji. 

Dotyczy to także ludzi między 18. a 34. 

rokiem życia – młodzi protestanci 

uczestniczą w życiu swoich kościołów 

częściej niż katolicy. Tego rodzaju 

tendencja widoczna jest w prawie 

wszystkich krajach, na przykład w Brazylii 

do praktyk religijnych przyznaje się 52% 

młodych protestantów i jedynie 20% 

katolików, w Panamie – 49% 

protestantów i 22% katolików,  

a w Boliwii, odpowiednio, 46% i 15%. 

Problemem jest więc może zbytnia 

uległość południowoamerykańskiego 

Kościoła. Młodzi ludzie pragną zapewne 

konsekwencji i stałości, a nie złagodzonej 

nauki idących na ustępstwa hierarchów 

katolickich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Padło dużo słów o kryzysie, jednak żeby 

odpowiedzieć na pytanie, czy w Ameryce 

Łacińskiej upatrywać można przyszłości 

Kościoła, warto przyjrzeć się aktywności 

tych, którzy tę przyszłość mają budować. 

Okazuje się, że wśród 

południowoamerykańskich katolików 

wciąż znaleźć można wiele środowisk 

młodych, gorliwych i wykształconych 

ludzi. Niczym nie różnią się oni od swoich 

rówieśników w Polsce, wykorzystują 

najnowsze technologie, żeby opowiadać 

o swojej wierze, są wrażliwi na problemy, 

które napotykają w swoich lokalnych 

społecznościach i w sposób właściwy dla 

istot obdarzonych gorącym 

temperamentem swojej wierze oddają się 

całym sercem i potrafią mówić o niej 

absolutnie szczerze.  

Warto tu przyjrzeć się środowisku 

wywodzącym się z katolickiego 

stowarzyszenia wiernych świeckich 

(SIGNIS), zrzeszającego specjalistów od 

mediów i uznanego przez Stolicę 

Apostolską. Ta organizacja non-profit 

działa obecnie w 140 krajach świata, a jej 

program SINGNIS ALC Joven zrzesza 

młodych, charyzmatycznych liderów  

w wieku między 23. a 27. rokiem życia 

pochodzących z krajów Ameryki 

Łacińskiej i Karaibów. Działalność 

organizacji skupia się na relacjonowaniu 

problemów i wyzwań 

południowoamerykańskiej rzeczywistości 

z katolickiego punktu widzenia. Młodzi 

liderzy komunikacji prowadzą różnego 

rodzaju akcje związane z tym, co aktualnie 

 ………………………………………………….. 

ich porusza. Przedmiot ich działalności 

kształtowany jest bezpośrednio przez 

rzeczywistość krajów, w których żyją.  

Pochodzący z Kuby Manuel pisze na 

przykład o swoich marzeniach 

dotyczących istnienia w jego ojczyźnie 

katolickiego radia i możliwościach, jakie 

dają nowe możliwości komunikacji. 

Podkreśla, że biskupi w jego kraju mają 

możliwość dotarcia do wiernych za 

pośrednictwem tradycyjnych środków 

przekazu przy okazji ważnych świąt 

kościelnych, ale to wciąż za mało. Trudna 

rzeczywistość skłania młodych 

kubańczyków do szukania alternatyw dla 

tradycyjnych sposobów głoszenia Dobrej 

Nowiny; korzystają oni z portali do 

publikowania nagrań audio, takich jak 

SoundCloud, przekazują nagrania audycji 

o katolickiej treści nagranych na dysk USB 

między rodzinami w danej parafii, albo 

udostępniają je na grupach w aplikacji 

WhatsApp.  

Młodzi katolicy z Brazylii nie borykają się 

z tak poważnymi problemami natury 

politycznej; ich uwaga skupia się na 

największym bogactwie tamtej części 

świata – Puszczy Amazońskiej. Brazylijski 

oddział SIGNIS ALC Joven pod koniec 

2019 roku rozpoczął szeroko zakrojoną 

akcję pod nazwą Siento mi Amazonía, 

prowadzoną w mediach 

społecznościowych w 3 językach: 

hiszpańskim, portugalskim i angielskim. 

Członkowie organizacji podkreślają, że do 

zmierzenia z problemem zainspirowała 



ich encyklika papieża Franciszka "Laudato 

si", oraz fakt, że niewiele było środowisk, 

które mówiłyby o zagrożeniach Puszczy 

Amazońskiej. Celem akcji było nie tylko 

uwrażliwienie na problemy Amazonii, ale 

również zachęcanie młodych ludzi na 

całym świecie do zwrócenia uwagi na 

różnorodność biologiczną w ich własnych 

domach.  

Młodzi z Paragwaju z kolei czują się 

rozczarowani edukacją wyższą w swoim 

kraju. Uzyskanie wykształcenia wciąż jest 

w tym kraju niedostępne dla wielu grup 

społecznych, a wysokie koszty 

utrzymania i niedobra sytuacja 

gospodarcza sprawia, że wielu młodych 

rezygnuje z rozpoczętych już studiów. 

Ostatnia akcja paragwajskiego oddziału 

SIGNIS ACL Joven ukierunkowana była 

więc na zapoznawanie młodych z ofertą 

edukacyjną uczelni wyższych i zasadach 

kwalifikacji na studia, tak żeby uczniowie 

szkół średnich podejmujący decyzję  

o swojej przyszłości mogli świadomie 

podążać drogą swojego powołania. 

Młodzi katolicy w Argentynie organizują 

natomiast klub debat filmowych. 

Obejrzane filmy skłaniają ich do 

rozmawiania na różnego rodzaju aktualne 

tematy, takie jak społeczeństwo cyfrowe, 

korzystanie z mediów 

społecznościowych, problemy wynikające 

z cyberprzemocy i społeczeństwo 

obywatelskie. Poruszają też kwestie płci, 

seksualności i praw różnych grup 

społecznych.  

Młodzi katolicy z Ameryki Łacińskiej 

gromadzą się jednak nie tylko wokół 

środowisk związanych z mediami – wielu 

z nich pragnie podążać drogą działalności 

politycznej i społecznej, tak żeby  

w przyszłości tworzyć nowe elity swoich 

krajów. Jedną z organizacji umożliwiającą 

uczniom szkół średnich i studentom 

realizowanie tego rodzaju planów jest 

Latynoamerykańska Akademia Liderów 

Katolickich. To powstała przy Papieskim 

Uniwersytecie Katolickim w Chile 

fundacja, której celem jest właśnie 

kształcenie nowego pokolenia 

latynoamerykańskich liderów, ze 

szczególnym uwzględnieniem katolickiej 

nauki społecznej. Akademia proponuje 

roczny plan formacji, w ramach którego 

młodzi ludzie poznają podstawy 

katolickiej doktryny społecznej, 

antropologii chrześcijańskiej, zagadnienia 

związane z podstawami życia, rodziny  

i sprawiedliwości społecznej, 

przywództwem katolickim oraz 

dyplomacją międzynarodową według 

społecznej nauki Kościoła, na różnych 

poziomach zaawansowania. Organizacja 

obchodziła niedawno 5-lecie istnienia,  

a od momentu powstania w jej zajęciach 

uczestniczyło ponad 3000 młodych ludzi. 

Oddziały Akademii istnieją także w innych 

południowoamerykańskich krajach, m.in. 

w Meksyku i Urugwaju. 

Naszych południowoamerykańskich 

rówieśników znaleźć można oczywiście 

 

 



również w Internecie - wielu z nich o 

swojej wierze opowiada na przykład na 

portalu YouTube. Ich kanały nie mają 

dziesiątek tysięcy obserwujących, jednak 

szczerość, prostota i radość, z jaką ci 

młodzi ludzie mówią o swojej wierze jest 

ujmująca, a ich relacje pozwalają 

zobaczyć, jak wygląda katolicka 

codzienność na drugim końcu świata.  

Działalność grupy przyjaciół z Gwatemali 

tworzących kanał Callejeros de la Fe 

skupia się wokół Światowych Dni 

Młodzieży. Opowiadali o swoich 

przygotowaniach do Światowych Dni 

Młodzieży w Panamie i stworzyli relacje  

z uczestnictwa w tym wydarzeniu.  

Z Gwatemali do Panamy nie jest daleko, 

ale młodych pielgrzymów spotkać można 

było także trzy lata wcześniej w Krakowie. 

Z kolei Antonio, młody lekarz z Argentyny 

to zapalony obrońca wiary o bardzo 

konserwatywnych poglądach, który  

w swoich filmach na kanale CATAeko  

w sposób pozbawiony przesadnego 

dystansu wyjaśnia różnego rodzaju 

kwestie teologiczne. Znaleźć u niego 

można jednak także perełki takie jak 

relacja z obchodów uroczystości ku czci 

Matki Bożej z małej argentyńskiej 

miejscowości Itati – piękny przykład 

ludowej duchowości z południowej 

półkuli.  

Crys Arys, młoda Meksykanka poza 

swoimi przemyśleniami i rozmowami  

z przyjaciółmi ze wspólnoty oraz 

znajomymi księżmi na swoim kanale 

publikuje także treści dotyczące tych 

najbardziej aktualnych problemów – od 

kilku tygodni doradza, jak młody katolik 

może odnaleźć się w rzeczywistości 

pandemii. Tłumaczy, czym jest komunia 

duchowa, podpowiada, jak spowiadać się 

w sytuacji, kiedy dostęp do księży jest 

utrudniony oraz jak przeżyć Wielki 

Tydzień we własnym domu. Poza tym 

regularnie organizuje w swoim domu 

nabożeństwa i czuwania, które również 

relacjonuje na kanale. W prywatnej 

rozmowie Crys imponuje głęboką 

duchowością i szczerą wiarą, o której 

mówi w bardzo dojrzały sposób. 

Podkreśla, że zawsze stara się szukać 

Boga i spotyka Go w codziennych 

sytuacjach. Tego rodzaju postawę razem 

z przyjaciółmi ze wspólnoty starają się 

umacniać podczas spotkań w ciągu 

tygodnia albo w weekendy.  

„Młodym ludziom jest ciężko, ich wiara 

jest silna, ale często na co dzień są w tym 

pozostawieni sami sobie, bez wsparcia 

dorosłych, którego potrzebują, żeby iść 

naprzód.” - mówi. Jest jednak wdzięczna, 

że ona i jej młodzi przyjaciele wciąż mogą 

liczyć na wsparcie kapłanów  

i przewodników duchowych.  

„W Meksyku, dzięki Bożemu 

błogosławieństwu, mamy wysoki procent 

młodych, którzy szukają i pragną Boga  

w swoich życiach i sercach. Są ruchy, 

wspólnoty, w których twoi bracia 

motywują Cię, żebyś podążał za 

Chrystusem i tworzył piękne przyjaźnie  

z ludźmi, z którymi odczuwasz wspólnotę 

wiary.”  

Zapytana o ewentualne przejawy kryzysu 

odpowiada, że widać problemy 



dwojakiego rodzaju: „Niektórzy młodzi 

ludzie są zmuszani przez swoich rodziców 

do doświadczania miłości Boga, a często 

to po prostu nie jest dla nich odpowiedni 

moment, na doświadczenie tego. Często 

jest jednak odwrotnie: nie są przez swoich 

rodziców wystarczająco wspierani, albo 

mają problemy ekonomiczne, przez które 

rodzice nie mogą pomóc im dojechać na 

różnego rodzaju aktywności. Widać też, 

że młodzi często nie uczestniczą w Mszy 

Świętej.  Problemem jest też to, że 

również w naszym Kościele katolickim są 

młodzi, którzy popierają aborcję, a dzieje 

się tak przez brak w ich otoczeniu księży, 

którzy byliby w stanie przepracować  

z nimi bieżące problemy i formować ich 

wiarę w sposób adekwatny do tego, co 

akurat dzieje się na świecie”.  

Crys mówi także o tym, jak młody katolik 

w Meksyku czuje się w środowisku,  

w którym spędza większość swojego 

czasu, to znaczy na uczelni czy też  

w miejscu swojej pracy: „Wielu młodych 

obawia się nieść przesłanie o Bogu do 

szkół i ewangelizować swoich przyjaciół. 

Według mnie najważniejsze jest to, że 

możemy dawać przykład poprzez ciche 

świadectwo i stanowić w ten sposób 

odbicie Chrystusa. Mówi się przecież: 

słowa przekonują, ale świadectwo 

przyciąga. To samo tyczy się życia 

zawodowego, wielu ludzi boi się głosić 

żywego Chrystusa, ale najbardziej 

wartościowe jest bycie Jego odbiciem, 

żywym przykładem”.  

Dziewczyna wypowiada się też o zjawisku 

porzucania przez katolików wiary na rzecz 

różnego rodzaju wspólnot 

protestanckich: „Tak się dzieje przez brak 

miłości rodziców do swoich dzieci. Wielu 

młodych nie chce się przez to zbliżyć do 

Boga, a jeśli się nawet zbliżają, nie 

zakochują się w Nim całkowicie. Często 

myślą, że przez ich złe czyny Kościół ich 

nie zaakceptuje i ich wiara, zamiast 

wzrastać, maleje. Z tego powodu często 

odchodzą od Kościoła, a najsprytniejsi 

przedstawiciele sekt polują na nich  

i przyciągają do siebie”. 

Patrząc na przykład naszych przyjaciół  

z Ameryki Łacińskiej, możemy dojść do 

wniosku, że młodzi ludzie Kościoła są do 

siebie podobni niezależnie od miejsca 

zamieszkania. Podobnie jak my mierzą się 

z kryzysem, ale tego na naszym świecie 

nie da się uniknąć. Ważne, że  

z napotykanymi przez siebie problemami 

próbują radzić sobie aktywnie i rozwiązują 

je z pomocą środków, które mają do 

dyspozycji – aktualnie używają do tego 

nowych technologii i mediów 

społecznościach, ale cel jest jeden, 

niezmienny od wieków – głoszenie Słowa 

Bożego. Co więcej, o swojej wierze, 

często bardzo głębokiej, potrafią mówić  

z prostotą i szczerością właściwą dla 

latynoskiego temperamentu. Tej 

autentyczności możemy się od nich 

uczyć, zwłaszcza że, jak wyrokował 

Benedykt XVI już pod koniec lat 

sześćdziesiątych, jeszcze jako ksiądz: 

„Przyszłość Kościoła może wyrosnąć  

i wyrośnie z tych, których korzenie są 

głębokie i którzy żyją z czystej pełni 

swojej wiary”. ▪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słusznie da się zauważyć, że w latach 20. XXI wieku nie sprawdzają się już formy duszpasterskie, znane z lat 

80. i 90. XX w.  Kościół nie gromadzi już takiej ilości młodych wiernych, którzy kiedyś udzielali się  

w tradycyjnych duszpasterstwach i wspólnotach parafialnych. Duchowość młodych jest inna niż osób 

starszych, dlatego inne są także środki, którymi Kościół chce do nich dotrzeć. Od transmisji Mszy Świętych 

online, przez rekolekcje w Internecie po aplikacje z treścią Pisma Świętego i modlitwami. Młodzi katolicy mają 

w czym wybierać. 

Jedną z najszerzej wykorzystywanych przez Kościół platform społecznościowych jest serwis YouTube. 

Bogactwo katolickich kanałów może początkowo przyprawiać o zawrót głowy. Prężnie działają zakony, na 

czele z dominikanami i kanałem "Langusta na palmie". Wiele kanałów prowadzą osoby świeckie. Znajdziemy 

tam nagrania modlitw, archiwalnych kazań, katolickie audiobooki czy przemyślenia publicystów i vlogerów. 

Na popularnym wśród różnych grup wiekowych Facebooku jest również wiele treści i kont katolickich. Swoje 

profile mają duchowni, pojawiają się także strony dotyczące konkretnych zainteresowań: “Benedykt XVI”, 

“Wojownicy Maryi”, “Jezuici” itd. Coraz większą popularnością cieszą się grupy tematyczne. Na uwagę 

zasługują zwłaszcza te związane z rozwojem kobiecości w duchu ewangelicznym np. “Niewiastę dzielną któż 

znajdzie?”. Młodsi katolicy chętnie udzielają się w grupie “Pandy Szustaka” – skupionej wokół działalności  

o. Adama Szustaka. Obecnie, jak nigdy wcześniej, Kościół przeniósł się do Internetu. Nawet parafie, które 

dotychczas rzadko udzielały się online, komunikują się ze swoimi wiernymi poprzez media społecznościowe. 

Media społecznościowe są doskonałym narzędziem do preewangelizacji. Mają przede wszystkim zachęcać do 

spotkania z Bogiem “w realu”. Jednak w trudnym czasie pandemii, kiedy wierni nie mogą fizycznie uczestniczyć 

w liturgii, są “żywym łączem” z Kościołem. Nie do przecenienia okazują się transmisje Mszy Świętej online. 

Kościół chce być tam, gdzie są ludzie, a 2 miliardy z nich korzysta z mediów społecznościowych. To naturalne 

środowisko młodych ludzi, dlatego nikogo nie powinna dziwić obecność tam Kościoła. ▪ 

GABRYSIA GÓŹDŹ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIOTR ZIEMECKI 

Stojąc na kościelnej ambonie, tuż po zakończeniu 

Ewangelii, u niejednego księdza prawdopodobnie 

pojawia się w głowie obawa, czy aby na pewno 

zgromadzeni wierni cierpliwe i z uwagą wysłuchają  

i zrozumieją głoszoną homilię. Być może ta obawa 

istnieje już na etapie przygotowywania kazania,  

a całkiem możliwe jest też to, że takie pełne niepokoju 

myśli przychodzą księżom do głowy regularnie.  

Wydaje się, że zaangażowany w swoją posługę kapłan 

takie obawy mieć musi, a nawet są one czymś 

naturalnym. Początkowo niespokojne myśli mogą 

bowiem stać się zalążkiem dobrze przygotowanej 

homilii wyjaśniającej odczytane Słowo Boże oraz 

odwołującej się do odwiecznych, ale i bieżących 

problemów zgromadzonych słuchaczy. Kapłan, który 

traktuje swoje kazanie, jako coś realnie ważnego  

i mogącego wpłynąć na indywidualne decyzje osób 

zgromadzonych w tym jednym momencie, w tej 

konkretnej świątyni, to realny skarb dla miejscowej 

społeczności parafialnej.  

Co jednak, jeśli w dzień powszedni, wśród piętnastu 

osób siedzących w kościelnych ławach znajduje się nie 

tylko stała i zasłużona wiekiem gwardia parafialnego 

koła różańcowego, lub też przechodnie i turyści spoza 

parafii, ale w ławce zasiadło też kilka młodych osób  

w wieku nastoletnim lub studenckim? Co w sytuacji, gdy 

wśród stu pięćdziesięciu wiernych zgromadzonych na 

niedzielnej Eucharystii znajduje się całkiem spory 

odsetek młodych osób? Czy homilie księży w Polsce 

powinny być specjalnie dostosowane do młodych osób, 

nawet jeśli ich odsetek w stosunku do ogółu 

zgromadzonych wiernych jest niewielki? 



Zadane powyżej pytanie wydaje się kłopotliwe. Problem jednak w tym, 

że w obliczu niespotykanej dotąd laicyzacji młodzieży, każdy 

odpowiedzialny kapłan będzie musiał sobie na takie pytanie 

odpowiedzieć, a być może i znaleźć sposób na odpływającą z Kościoła 

młodzież. Tym sposobem mogą być właśnie dobrze przygotowane  

i skierowane do młodego serca i umysłu homilie. Aby było to skuteczne, 

kazania muszą spełniać jednak kilka podstawowych warunków oraz 

muszą wychodzić z pewnych założeń dotyczących rzeczywistości młodej 

osoby.  

Jakkolwiek będziemy zaklinać rzeczywistość, tak zbyt długie kazania nie 

trafiają do młodych osób. Zniecierpliwienie pokoleń wychowanych w XXI 

wieku to problem, z którym mierzyć się muszą wszyscy – Kościół nie jest 

tu wyjątkiem. Nawet najpiękniejsze kazanie może zostać 

zaprzepaszczone w tej jednej sekundzie, która przekroczy czas, w którym 

młody człowiek będzie jeszcze chciał słuchać tego, co mówi do niego 

kapłan z ambony. Jaki to dokładnie czas? 5-10 minut dla Mszy „zwykłej” 

i 15 minut dla uroczystej. Czy da się jednak ewangelizować w tak krótkim 

czasie? Czy da się przedstawić nauczanie Jezusa w 5 minut? 

Zdecydowanie nie da się. Ale da się zasiać ziarenko w sercu młodej osoby 

– dokładnie tak, jak z przeciwnej strony zasiewają je w stronę laicyzacji 

tysiące krótkich form złych treści internetowych. 

Powszechnie w Polsce spotykany styl głoszenia kazań, który należałoby 

nazwać prawdopodobnie „stylem kaznodziejskim” (określenie 

niefortunne) zdecydowanie nie sprawdza się w kazaniach kierowanych 

do młodych osób. Pamiętam, jak któryś z publicystów katolickich ze 

zdziwieniem pytał publicznie skąd bierze się pewna „kaznodziejska” 

maniera (swoiste nadęcie) w sposobie głoszenia kazań, gdyż – jak 

oznajmił – po krótkim zagłębieniu się w sprawę trzeba stwierdzić, że  

w polskich seminariach ten styl jest nieobecny i młodzi klerycy nie są 

uczeni do wygłaszania kazań w taki sposób. Pewnych przyczyn możemy 

dopatrywać we wzorowaniu się księży na homiliach Św. Jana Pawła II, 

który rzeczywiście miał „kaznodziejski” sposób głoszenia kazań. Warto 

jednak zaznaczyć, że Świętego Jana Pawła II chcieliśmy (i chcemy nadal) 

słuchać. Jego słowa miały określoną moc – szedł za nimi autorytet 

Następcy Świętego Piotra, a sam styl Ojca Świętego nie był nadęty, lecz  



w Jego wykonaniu szlachetny. Jeśli dzisiaj 30-letni wikary głosi w dzień 

powszedni homilię w takim stylu, to naraża się niestety na absolutną 

ignorancję ze strony młodych osób, a może nawet na wyśmianie z ich 

strony. Mimo nadal powszechnego szacunku do osoby duchownej 

(również wśród większości młodych osób), młodzież nie będzie widziała 

takiego autorytetu w kapłanie głoszącym kazanie. Tym bardziej zatem 

styl „kaznodziejski” należy odrzucić. Jeśli komukolwiek ten styl wychodzi, 

to są to tylko księża z wyjątkowym i niemal powszechnie akceptowanym 

autorytetem, a przy tym z odpowiednim „stażem” swojej posługi. Jak 

więc powinien mówić kapłan, aby młoda osoba wsłuchiwała się w jego 

homilie? Przede wszystkim dynamicznie, bezpośrednio i jednoznacznie – 

bez zbędnych i rozmywających sprawę opisów, a raczej sygnalizując, co 

jest dobre, a co złe. Warto też stawiać pewne konkretne problemy i może 

nawet zostawić młodego człowieka z otwartymi pytaniami, które będą 

go „męczyły” i spowodują poszukiwanie prawdy. Zasieją to ziarno 

niepewności, które spowoduje być może krytyczne spojrzenie na 

niewłaściwe postępowanie ulubionego vlogera, czy też innego 

oglądanego – z zanurzoną głową w smartfonie – twórcy internetowego. 



Czytanie z kartki jest głównie pochodną zbyt długich kazań. Oczywiste 

bowiem jest, że półgodzinne słowo kierowane z ambony, aby było 

precyzyjne i broniło się jako pewien całościowy wywód, musi być 

(powinno być?) spisane na kartce. Odrzucenie przygotowywania homilii 

w taki sposób (bardziej lub mniej dokładne spisywanie myśli, a następnie 

ich odczytywanie) siłą rzeczy oznacza w większości przypadków krótsze 

i bardziej bezpośrednie kazania. To właśnie ta bezpośredniość jest 

absolutną przewagą mówienia „z głowy”. W przeciwnym razie kapłana  

z młodym odbiorcą zawsze będzie dzielił kawałek papieru, który – gdy 

tylko zostanie zlikwidowany – zmniejszy dystans między księdzem  

a młodzieńcem, niemalże do bliskości ewangelicznej rozmowy Chrystusa 

z taką osobą (przypowieść o bogatym młodzieńcu). W idealnym zaś 

przypadku, taka homilia nie tylko będzie głoszona „z głowy”, ale przede 

wszystkim będzie płynęła „z serca”, bo przecież w to, że Duch Święty 

może cudownie działać podczas głoszenia kazania, powinniśmy wierzyć 

wszyscy tak samo mocno. Czy to wszystko oznacza, że księża nie mają 

się przygotowywać do głoszenia homilii? Nie do końca. Sens powyższych 

wywodów jest tylko taki, żeby nie stracić dynamizmu ducha, który 

objawić się może w „bezkartkowym” i bezpośrednim głoszeniu słowa.  

 

*** 

Czy zatem warto, aby homilie były specjalnie dostosowane do 

rzeczywistości i wrażliwości młodych osób? Decyzja w tym zakresie 

pozostaje w rękach księży. Warto jednak postawić sobie pytanie, czy 

głoszenie kazań do młodych – choćby trzymając się wskazanych powyżej 

założeń – spowoduje, że będą one w jakikolwiek sposób niewłaściwe dla 

wszystkich pozostałych wiernych? Nadzieją i przyszłością Kościoła są 

młode osoby. To jedno wyjście ze świątyni po zakończonej Mszy Św.,  

z towarzyszącym poczuciem bezsensu, a może nawet straconego czasu, 

oznacza zbyt często wyjście z kościoła na zawsze. Czy polscy księża będą 

w stanie zasiać ziarna wiary na tak trudnej glebie? Czy ich homilie 

zatrzymają młodego człowieka w Kościele Powszechnym? Wierzmy, że 

tak jest. Działajmy. Siejmy. ▪ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy nastolatek wie, czym jest drama. Teen 

drama to nic innego niż produkcje dla 

nastolatków zawierające w sobie to jakże 

popularne, a niezdefiniowane słowo. Słowo, 

które według amerykańskich badaczy zawiera 

w sobie: agresję rówieśniczą, plotki, 

obgadywanie, znęcanie się nad słabszymi  

i stanowi połączenie wszelkich problemów. Jak 

zatem rozpoznać, że oglądamy ten rodzaj 

serialu, filmu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pierwsze – akcja ZAWSZE dzieje się  

w szkole. Najczęściej w amerykańskim, 

ekskluzywnym (choć nie zawsze) liceum. 

Podkreślić trzeba, że system nauczania za 

oceanem jest całkowicie odmienny od 

polskiego. W Polsce chodzi się do danej 

klasy, ma się tych samych nauczycieli, 

znajomych, dyrektora zna się głownie  

z nazwiska, a przerwy spędza się jedząc 

kanapkę na korytarzu albo biegając po 

teen drama 
ANNA MALEWSKA 



boisku. Natomiast w Ameryce, jak 

doskonale wiemy z filmów, życie toczy się 

na forum całej szkoły, trzeba należeć do 

określonej grupy szkolnej i ZAWSZE je się 

obiad na stołówce. No właśnie. W teen 

dramie ZAWSZE jest jakiś wyrzutek, który 

nie należy do żadnej z kast szkolnych, 

który je sam obiad na stołówce i często 

jest naszym głównym bohaterem. 

Ponadto o przynależności do danej grupy 

społecznej decydują często pieniądze. 

Temat bogatych dzieciaków znęcających 

się nad biednymi jest równie stary, co cały 

gatunek. Dodajmy jeszcze ciekawostkę, na 

którą warto zwrócić uwagę – niezależnie 

od tego jaki jest status majątkowy 

bohatera on ZAWSZE mieszka w domku 

jednorodzinnym w spokojnej okolicy. 

Szkoda, że w Polsce każdego nie stać na 

taki „biedny” domek. Co jeszcze musi się 

pojawić w dobrym serialu dla 

nastolatków? Bal. Nie ważne jaki, ale 

ZAWSZE jakiś się znajduje i prowokuje 

masę napięcia, bo przecież na każdym balu 

wybiera się króla i królową. Skoro 

telewizyjne nastolatki ciągle uczestniczą  

w jakichś balach, to czy nie powinny im 

one w końcu spowszechnieć i nie stanowić 

takiego problemu? Zostawmy to na 

marginesie. Każdy bal poprzedza pijacka 

impreza. Impreza musi być. Musi być 

alkohol, upity bohater lub jego przyjaciel  

i, albo nobilitacja, albo kompromitacja. Co 

jeszcze? ZAWSZE musi być przystojny 

sportowiec, trzy do czterech ślicznych 

dziewczyn, które rządzą w szkole i są 

całkowicie bezkarne. Często są 

cheerleaderkami, ale nie zawsze.  

A co z rodzicami? Zazwyczaj są 

zmarginalizowani, pojawiają się, ale nie 

wiedzą co się dzieje, nic nie rozumieją  

i zazwyczaj nie potrafią pomóc. Bez czego 

nie może się obejść żaden dobry film? 

Zgadza się – bez romansu. Miłość napędza 

akcję, a nawet stanowi główny jej człon. 

Miłość, a ostatnio coraz częściej problem 

seksualności, jak na przykład w Sex 

Education, chociaż nie ukrywajmy, że seks 

jest często pokazywany w serialach  

i filmach dla nastolatków. O wszystkim 

tym, co się dzieje, trzeba oczywiście 

napisać w mediach społecznościowych. 

Większość bowiem dramatów  

w najnowszych produkcjach opiera się na 

tym co ktoś o kimś napisał, co 

opublikował, nawet jeżeli są to jacyś obcy 

ludzie. 

 

Podsumujmy to, co stanowi podstawę 

teen dramy, a z czym przecież przeciętny 

nastolatek w Polsce nie ma do czynienia. 

Zatem: system szkolny jest odmienny, nie 

mieszkamy wszyscy w domkach 

jednorodzinnych, w szkołach nie jest tak 

istotny sport i przynależność do drużyny, 

praktycznie nie posiadamy cheerleaderek, 

jesteśmy biedniejsi, większość dzieciaków 

w wieku 16 lat nie posiada własnego 

samochodu, nie ma aż tylu imprez  

w domach (może dlatego, że nie każdy ma 

dom jednorodzinny?), w szkole większość 

problemów obgaduje się z wychowawcą,  

a nie z dyrektorem szkoły (którym 

zazwyczaj w Polsce są kobiety, a nie 

mężczyźni), życie szkoły nie toczy się na 

stołówce, nie mamy co roku bali… Różnice 

można mnożyć i mnożyć. 



* * * 

Czyli, że teen drama nie jest o nas? Nic bardziej mylnego. Jest o nas, o każdym 

nastolatku i o każdym młodym człowieku. Czemu? Bo pokazuje, że w trudnych 

momentach nie można się poddawać. Bohaterowie teen drama nie stoją i nie 

płaczą w kącie, kiedy inni im lub ich przyjaciołom dokuczają. To są postacie 

aktywne, stawiające opór opresji i często zwyciężające z systemem (nie na 

zasadzie jego zmiany lub obalenia, co raczej poprzez zaadoptowanie się do 

niego). Teen drama uczy również jak radzić sobie z emocjami, pierwszymi 

miłościami, fałszywymi kochankami. Niezwykle ważna jest w nich przyjaźń, bo 

mając chociaż jedną przyjaciółkę można zrobić wszystko. Bohaterowie teen 

drama są indywidualistami, którzy ostatecznie są dumni ze swoich talentów  

i nie chcą lub nie mogą wpisać się w schemat. Gdyby jeszcze zdarzyło im się 

pomodlić lub pójść do kościoła byłabym całkowicie zachwycona. ▪ 

 

Autorka artykułu jest kulturoznawcą i doktorantką na Uniwersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największą liczbę godzin przed monitorem spędzają osoby mające od 16 

do 19 lat (przeciętnie 28 godzin), o 7 godzin mniej spędzają osoby  

w wieku od 13 do 15 lat (21 godzin)1. Wśród treści chętnie oglądanych 

przez młodych w sieci, rekordy popularności bije patostreaming. To 

transmisje internetowe na żywo, podczas których prezentowane są 

GABRYSIA GÓŹDŹ 



liczne zachowania, powszechnie uważane za patologiczne: libacje 

alkoholowe, wulgaryzmy, bijatyki czy obsceniczne czynności. 

Patostreamerzy mają swoich oddanych fanów, którzy wpłacają im 

pieniądze w zamian za wykonywanie na wizji określonych działań. Ich 

transmisje ogląda co trzeci nastolatek w Polsce2.  Chociaż to zjawisko 

dość świeże i zaobserwowane tylko w naszym kraju, już teraz można 

przypuszczać, jakie konsekwencje ma dla ludzkiej psychiki długotrwałe 

przyswajanie tego typu treści. Zostaje przesunięta granica tolerancji dla 

obrzydliwości i obojętności na przemoc. Choć każdy, kto zetknął się  

z patostreamingiem widzi szkodliwość takich filmów, ciężko się od nich 

oderwać. Widzowie patrzą na nie jak na igrzyska sportowe, spragnieni 

emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.  

Dla młodych Polek z kolei rozrywkę stanowi oglądanie kanałów 

związanych z modą, makijażem i zakupami. Popularne są vlogi, czyli 

filmowe blogi, w których twórcy kanałów pokazują wycinki ze swojego 

życia codziennego. Nie byłoby w nich nic złego, gdyby nie fakt, że często 

są po prostu stratą czasu albo promują szkodliwe postawy.  

Youtuberki wpływają na to, jak młode Polki patrzą na siebie i świat. 

Świadomie czy nie, promują pewne postawy i styl życia, naznaczony 

hedonizmem i konsumpcjonizmem. Jako przykład można podać tzw. 

“haule zakupowe”, czyli internetowe relacje z zakupów. Najnowsze 

ubrania, makijażowe nowinki, trendy w stylizacji paznokci itp.  Kobiety 

zawsze chciały wyglądać pięknie i takie zachowanie jest zrozumiałe. 

Gorzej, jeśli ktoś swój wolny czas poświęca wyłącznie na pustą rozrywkę, 

unikając ambitnych i rozwijających treści. 

Z monitorów płynie prosty przekaz – „kupujesz, więc jesteś”. Młodzi 

widzowie, nie chcąc odstawać od swoich rówieśników, chętnie śledzą 

polecane produkty, marki i nowinki modowe. Poza stratą czasu  

i wydaniem pieniędzy, oglądanie takich filmów powoduje ogłupienie. 

Widzowie zwiedzeni „idealnym”, czyli wykreowanym wizerunkiem  

w Internecie, chcą naśladować swoje idolki. Nie zawsze jednak są to 

wzory do naśladowania.  

Umiejętność kreowania własnego wizerunku w Internecie zwiększa ego. 

Nie wypada opowiadać o swoich problemach. Od naturalności 

najczęściej ważniejsza jest kreacja, a mieć, znaczy tam więcej niż być.  



Stąd młodzi internetowi twórcy chwalą się najnowszymi iPhone'ami  

i gadżetami elektronicznymi, czym wzbudzają zazdrość albo kompleksy  

w mniej zamożnych widzach.  

Internet ma też wpływ na podejście młodych do seksualności. 

Powszechny dostęp do pornografii pokazuje ludzką seksualność  

w krzywym zwierciadle i wpływa na powstawanie uzależnień. Swego 

czasu na YouTube niezwykle popularna była SexMasterka, teraz 

występująca pod innym pseudonimem. Jej filmy często były przesycone 

wulgarnością w ujęciu tak intymnej i delikatnej sfery. Co zatrważające, na 

podobne treści mogą natrafić widzowie w bardzo młodym wieku, nie 

zdając sobie sprawy, na jaki przekaz natrafią. Wystarczy popularna, 

kolorowa otoczka i charyzma twórcy, żeby ten powiększał sobie grono 

widzów. Będą oni oglądać jego filmy choćby dla samej kontrowersji. 

Pytanie – jaką wartość mają takie treści i jaki przekaz niosą? 

 W sieci rzadko da się słyszeć o dziewictwie i czystości. Dużo częściej 

promowana jest rozwiązłość seksualna.  

Jako katolicy powinniśmy szczególnie dbać o to, jakimi treściami się 

otaczamy i na co poświęcamy swój czas. Wszystko, z czym styka się 

człowiek, zwłaszcza młody, zostawia ślad w jego psychice i wpływa na 

jego ducha. Nie warto marnować go na to, co przynosi szkodę. Naszym 

naturalnym obowiązkiem powinna być selekcja treści, z jakimi się 

stykamy. ▪ 

1 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_129_18.PDF [dostęp: 19.04.2020]. 
2 https://www.rp.pl/Plus-Minus/306199922-Patostreaming-Transmisje-z-piekla.html [dostęp: 18.04.2020]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Athanasius Kircher. Schodzenie do jaskini z "Mundus Subterraneus". 1678. Vilnius University Library. Credit: Google arts and culture. 
Koloryzowane 

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 
zniknie to, co jest tylko częściowe  

 — Hymn o Miłości, werset 10 

 

love driven design 

"Czy Jezus mógł mieć rację?", "Nowe rynki warte miliardy dolarów — eksperci 

nie mają wątpliwości". "Dolina Krzemowa na tropie filozofii Jezusa 

Chrystusa".  

Nagłówki, których dotychczas nie napisał nikt. A powinien. Rewolucja 

"love driven design" przybiera na sile. Wystarczy postępować według 

Pisma Świętego.  

JĘDRZEJ LEWANDOWSKI 



Jestem trochę zły. Dlaczego my chrześcijanie, znając te nauki od ponad 

2000 lat, nie zarobiliśmy tych miliardów? Jak wiele dobra moglibyśmy 

dzięki nim uczynić? 

Zanim przejdziemy do tematu pieniędzy czy miłości, przemyślmy te 

2000 lat, które minęły od zamiany Sprawiedliwości na Miłosierdzie Boże. 

Bądź cierpliwy czytelniku. Słowo Jezusa zaczekało 1970 lat, żeby zasiać 

to ziarno, o którym Ci opowiem. Pozwól więc, że ja też nadwyrężę Twoją 

cierpliwość. 

Część 1 — przegapiliśmy nową epokę historyczną. 

Przegapimy następną 

 

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą 

w twarz 

 — Hymn o Miłości, werset 12 

 

Powszechnie uważa się, że żyjemy w epoce nazywanej "Czasami 

najnowszymi". Jednak epoka ta zakończyła się w latach 70. 

 

Historia rozwija się skokami.  

"Przeszłość jest prologiem" — głosi tytuł najnowszej książki Jacka 

Bartosiaka. Zdaje się jednak, że epoka historyczna, która nadchodzi, 

będzie niepodobna do żadnej z poprzednich. Epoka "czasów 

postnajnowszych" trwająca od lat 70 XXw. zagościła na dobre. Trwa już 

od 50 lat. Wygląda na to, że większość z nas jest nieświadoma przeskoku 

społecznego, który się wtedy dokonał.  

Niedobrze. Jeżeli nie zauważyliśmy nowej epoki powstałej w latach 70, 

to tym bardziej możemy przegapić początek kolejnej.  

Historię wynalazków zwykliśmy rozpatrywać stereotypowo: poprzez 

pryzmat jednostkowych udoskonaleń. Oddalmy trochę swój wzrok  



i zastanówmy się nad historią świata w kontekście nurtów filozofii. Jakie 

nurty rządziły poszczególnymi epokami? Jaki był ich stosunek do 

człowieka? 

Historię tworzą ludzie. Historię piszą ludzie — możemy powiedzieć, że 

wszystkie epoki były skupione na człowieku. Homocentryczne. Nawet 

średniowiecze. Jednak każda z nich na swój sposób. Dlaczego? Dlatego, 

że każda z nich pojmowała człowieka poprzez inny aspekt 

człowieczeństwa, jednocześnie uznając dany aspekt za najważniejszy. 

Epoka każda, homocentryczna. 

Zacznijmy od średniowiecza, początku świata nowożytnego. Islam 

blokuje Lewant, zamykając komunikację między światem Wschodu  

i Zachodu na wiele setek lat [6]. Trwa VII wiek. Oprócz recesji 

ekonomicznej powoduje to także blokadę przepływu idei, filozofii, ze 

świata wschodniego do naszego — zachodniego. 

Europa zaczyna myśleć sama. Po raz pierwszy od upadku świata 

starożytnego. Najważniejsze osiągnięcie średniowiecza to metoda 

naukowa: zaczynając od Św. Augustyna z Hippony, który ugruntował 

uniwersalizm prawdy i poznania. Skutecznie zmarginalizował 

antynaukowy sceptycyzm (powracający do nas dopiero w latach 30. XX 

wieku). Największy wkład wnieśli średniowieczni scholastycy, którzy 

uformowali pięć wielkich filarów metody naukowej, stosowanych do dziś 

- nigdy ich nie podważono. Nie udało się to nawet postmodernistom.  

Kolejna zdobycz średniowiecza: struktura korporacyjna stworzona przez 

Kościół, będąca skokiem zdolności organizacyjnej ludzi [2].  

Wreszcie doniosłe osiągnięcie tworzące proste szyny dla rozwoju nauki 

— uniwersytety, czyli zdolność do organizowania się ludzi nauki. 

Możemy zatem podsumować, że średniowiecze rozwijało świat głównie 

w kontekście społeczno-filozoficznym. Patrzyliśmy na świat przez 

pryzmat prawdy. Tego, czym ona jest i czy ona jest. Natomiast na 

człowieka — przez pryzmat jego relacji z tą prawdą, a więc na jego duszę. 

Czyli: średniowiecze — spirytocentryzm.  



Renesans również stawiał człowieka w centrum. Zaczęły pojawiać się 

wielkie odkrycia geograficzne i przyrodnicze. W nauce rozpoczął się kult 

umysłu. Filozofowie renesansowi odcinali się od średniowiecza uważając 

je za nienaukowe. Prawda jest jednak taka, że filozofia nauki 

renesansowej skupiła się na praktycznym wykorzystaniu metody 

naukowej, stworzonej dzięki średniowiecznej metafizyce. Mówi się  

o przejściu od metafizyki do episteomologii (poznawania). W myśli 

filozoficznej od dedukcji do indukcji. Odkrywaliśmy wszystko to, co dało 

się zaobserwować gołym okiem, skrzętnie opisywaliśmy. W centrum 

zainteresowania leżał świat otaczający człowieka. Relacje środowiska  

z człowiekiem. Renesans — habitocentryzm. Narzędziem, jakie renesans 

zostawił kolejnej epoce były: indukcja naukowa oraz powiązana z nią 

metoda eksperymentalna. 

Oddzielenie nauk ścisłych od filozofii, teologii i nauk humanistycznych 

to domena baroku. W pełni wykorzystano indukcję naukową nie tylko  

w naukach przyrodniczych. Filozofia baroku to badania nad ekonomią, 

państwami, władzą. Upowszechnia się druk pod postacią regularnie 

wydawanej prasy, co prowadzi do przyspieszonego rozprzestrzeniania 

idei. Narzędzia, jakich barok dostarcza kolejnej epoce, (choć sam ich  

w pełni nie wykorzystuje) to pedagogika, psychologia i nauki społeczne. 

Ich stworzenie było możliwe tylko dzięki zastosowaniu indukcji 

naukowej na szeroką skalę. Myśl naukowa zaczęła przeć w kierunku 

poprawy bytu grup ludzi i relacji człowiek-społeczeństwo, co możemy 

nazwać socjocentryzmem 

Dla większości ludzi żyjących w epoce oświecenia najbardziej 
dostrzegalną zmianą była rewolucja przemysłowa. Pojawiła się zdolność 
panowania nad przyrodą. Skupiliśmy się paradoksalnie na centralizacji 
władzy — władzy nad przyrodą i ludźmi. Ostatecznie doprowadziło to do 
gwałtownego wzrostu poczucia nierówności społecznej, prowadząc do 
olbrzymich tarć, z rewolucją francuską na czele. Zaczęto rozwijać 
ekonomię poprzez zastanawianie się nad podziałem dóbr. Powstały 
podwaliny wielkich teorii takich jak marksizm. Stosunek do człowieka  
w oświeceniu możemy nazwać regulocentryzmem. Traktujemy 
człowieka, tak jak i przyrodę, jako zasób mogący wytworzyć określoną 
ilość dóbr. 



Epoka Zmiana filozofii 

Metoda 
przekazana 
następnej epoce Człowiek 

Średniowiecze Poszukiwanie 
podstaw przez 
dedukcję 

Metoda naukowa Dusza - 
spirytocentryzm 

Renesans Epistemologia: 
opisywanie świata 

Indukcja Otoczenie - 
habitocentryzm 

Barok Przeprowadzanie 
eksperymentów 

Pedagogika, 
psychologia, 
nauki społeczne 

Społeczeństwo - 
socjocentryzm 

Oświecenie i 
romantyzm 

Panowanie nad 
przyrodą 

Ekonomia, 
wielkie teorie 

Władza - 
regulocentryzm 

Czasy 
najnowsze 

? ? ? 

 

 
 

Athanasius Kircher. Układ Arki Noego z "Arca Noe in tres libros digesta". 1675. Vilnius University 

Library. Credit: Google arts and culture. 

 

 

 

 

 

 

 
  



Czasy najnowsze *RIP 

Epoka, która nastąpiła później nazywana jest “czasami najnowszymi”. Powszechnie 
uważa się, że epoka ta trwa nadal. To przekonanie jest błędne. 

“Czasy najnowsze” skończyły się w latach 70. Dlaczego? Wyjaśnię w dalszej części 
artykułu.  

Epoka "czasów najnowszych", rozpoczęta I wojną światową, została zdominowana 
przez myśl ekonomiczną opartą o podział dóbr. Zarówno kapitalizm jak i komunizm, 
chociaż pozornie przeciwstawne, skupiały swoją myśl na tym, żeby opracować 
"zasady podziału dóbr". Założyły, że dobra są limitowane, że istnieje skończona ilość 
rynków, że "gramy w grę o sumie bliskiej zerowej". Patrząc w ten sposób 
dostrzegamy, że komunizm i kapitalizm popełniają ten sam błąd — stawiają znak 
równości między sumą dóbr a "wartością".  

Tym, co motywuje mnie do pisania artykułu, jest właśnie przekonanie, że wszyscy 
powinnyśmy być świadomi tego błędu. Musimy bardzo dobrze zrozumieć, czym 
różnią się takie pojęcia jak: "dobra", "wartość" i "osoba" — te koncepcje, chociaż 
wypracowane w epoce "czasów najnowszych" — nie zostały ani docenione, ani tym 
bardziej zrozumiane. Stanowią jednak podwaliny pod nową epokę. Zadajmy sobie 
pytanie: kiedy żyjemy? 

Aby dopełnić obrazu epoki, brakuje nam jeszcze tylko określenia stosunku do 
człowieka. Znakiem rozpoznawczym tamtych czasów są wielkie osobiste kariery, 
"osobiste marki", spektakularne ścieżki od biedy do posiadania multimilionowych 
kapitałów. Kult jednostek — aktorów, polityków, biznesmenów, także kapłanów.  
Z tego względu możemy powiedzieć, że w sferze stosunku do człowieka króluje — 
egocentryzm.  

 

Uprzedzając polemikę argumentującą, że kult jednostek istniał od zawsze: aby 
udowodnić, że to nie jest prawda, przytoczę wstęp o. prof. Emila Kumki 
OFMConv do wydania "Medytacji o życiu Chrystusa" Świętego Bonawertury: 

"Nie zaskakuje więc, że dzieło to zostało przypisane świętemu Bonawenturze, 
pamiętając, iż w średniowiecznych kodeksach prawie zawsze pomijano imię 
twórcy, a po pewnym czasie przypisywano ojcostwo wybitnemu autorowi na 
podstawie kryterium analogii treści". 

 

 



Epoka Zmiana filozofii 

Metoda 
przekazana 
następnej epoce Człowiek 

Średniowiecze Poszukiwanie 
podstaw przez 
dedukcję 

Metoda naukowa Dusza - 
spirytocentryzm 

Renesans Epistemologia: 
opisywanie świata 

Indukcja Otoczenie - 
habitocentryzm 

Barok Przeprowadzanie 
eksperymentów 

Pedagogika, 
psychologia, 
nauki społeczne 

Społeczeństwo - 
socjocentryzm 

Oświecenie i 
romantyzm 

Panowanie nad 
przyrodą 

Ekonomia, 
wielkie teorie 

Władza - 
regulocentryzm 

Czasy 
najnowsze 

Tworzenie i podział 
dóbr 

Decyzje oparte o 
dowody 
(evidence-based) 

Jednostka - 
egocentryzm 

Czasy 
postnajnowsze 

? ? ? 

 

Czasy postnajnowsze 

Zastanawiasz się, jak będą nazywane kolejne epoki. Czasy postnajnowsze? Może 
neonajnowsze? A może po prostu będziemy numerować epoki historyczne. Choć 
jest to szalenie ciekawa kwestia, skupię się na pytaniu — dlaczego żyjemy w kolejnej 
epoce? Po czym poznać zmianę epoki? W jaki sposób czasy postnajnowsze różnią 
się od najnowszych? 

Istnieje zaskakująco duży arsenał narzędzi do oceny historii. Analizujemy ją, 
przyglądając się działalności człowieka w różnych aspektach. Powszechnie uznany 
podział na epoki jest podziałem arbitralnym. Opiera się na tzw. "podziale 
naturalnym", co oznacza, że bardzo wiele osób umieści linię podziału w tym samym 
miejscu. Eksplorując słowo "naturalny" w kontekście istniejącego podziału 
odkrywamy, że tak naprawdę historia rozwija się skokowo. Tzn możemy wyznaczyć 
określone punkty, gdzie w bliskim sąsiedztwie czasowym (nieomal jednocześnie) 
zmieniło się wiele aspektów życia człowieka. Postanowiłem wybrać te najbardziej 
znamienne (i konieczne do przyjęcia koncepcji love driven design): (1) filozofia 
względem rzeczywistości, (2) postrzeganie człowieka, (3) zdolność organizowania 
się ludzi w grupy oraz (4) ...wnioski z analizy Pisma Świętego. 



Filozofia względem rzeczywistości — każda z wyżej wymienionych epok 
historycznych różni się podejściem do fundamentalnych kwestii, takich jak: istnienie 
Boga, uniwersalność prawdy, poznawalność świata, główny kierunek wyciągania 
wniosków (indukcja, a może dedukcja), możliwość wyboru teorii. 

Postrzeganie człowieka — każda z epok uznaje inny aspekt człowieczeństwa za 
"najbardziej człowieczy". W każdych czasach coś innego "czyni nas ludźmi". 

Zdolność organizowania się w grupy — Laloux w swojej książce "Reinventing 
organizations" wyznacza dokładne punkty, kiedy skokowo, zmieniała się zdolność 
ludzi do organizowania się w grupy. Powstała teoria kolorów organizacji, znany 
podział na czerwone, bursztynowe, pomarańczowe, zielone, z których każda kolejna 
reprezentuje skok cywilizacyjny. W stosunku do czerwieni, bursztyn wprowadził 
formalne role i planowanie długoterminowe oparte o procesy. Pomarańcz zamienił 
dawny podział oparty na rolach społecznych (mam niebieski mundur więc jestem 
kolejarzem) na merytokrację (umiem napisać program komputerowy, więc jestem 
programistą).  

Wnioski z analizy Pisma Świętego — dlaczego wnioski z analizy Pisma Świętego 
mogą wskazywać na skok kulturowy? Biblia jest fenomenalnie dobrym modelem 
zmiany myślenia! Księgi Pisma Świętego nie zmieniały się od conajmniej 1800 lat. 
Jednocześnie, przez te 1800 lat podlegały nieustannej analizie i wciąż na nowo 
wyciągano z nich wnioski. Każdemu przeskokowi między epokami towarzyszyła 
gwałtowna zmiana rozumienia i przeniesienie akcentów. Każda epoka inaczej 
interpretowała to samo Święte Słowo. Jak pisał kard. Ratzinger: "Jeśli studium 
źródeł wnosi nagle zupełnie nowe impulsy, jest to zawsze znakiem przemian 
dokonujących się w ludzkiej świadomości."[3] 

 

Zastosujmy zatem analizę w tych czterech znacznikowych obszarach do 
porównania "czasów najnowszych" i "czasów postnajnowszych".  

Filozofia względem rzeczywistości: 

1. Na przełomie lat 60. i 70. dochodzi do ponownego połączenia nauk 
przyrodniczych z humanistycznymi. Gauch wymienia rok 1968 jako rok 
zwrotny w tej kwestii. Napisano wówczas dwie przełomowe książki[4], które 
doprowadziły do powrotu "filozofii metody naukowej" na salony nauki. Stało 
się to w dużej mierze z powodu gwałtownego rozwoju statystyki. Coraz 
bardziej złożone metody statystyczne nie są już intuicyjne. Sam fakt zmiany 
(pozornie dobrze dobranej) metody daje odmienne rezultaty. Teraz trzeba 



rozpatrywać problem z punktu widzenia filozoficznego, żeby móc prawidłowo 
zastosować do niego metody matematyczne. 

2. Drugim przełomem jest postrzeganie świata przez pryzmat 
"odpowiedzialności" człowieka. Już nie rządzimy, już nie wykorzystujemy 
natury. Teraz za nią "odpowiadamy". Wykładnikiem jest upowszechnienie się 
ruchów ekologicznych. Przełom w tej kwestii nastąpił w latach 60. i 70.  
w prasie naukowej. Przełomowy był artykuł, który Gilbert Plass opublikował  
w Scientific American w 1959 r., stwierdzając w nim, że globalna temperatura 
podniesie się do końca wieku o 3°C. Doprowadziło to do naukowej debaty 
zwieńczonej powołaniem w 1988 roku Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu.[5] 

3. Wreszcie trzecim przełomem jest ukonstytuowanie się przekonania  
o powszechnej sprawiedliwości. Wśród ludzi na świecie zaczął królować pogląd 
o tym, że świat tworzony przez ludzi jest zasadniczo sprawiedliwy, co sprawiło, 
że zaczęto z wielką siłą tępić niesprawiedliwości — Amnesty International 
powstało w 1961 roku, a w 1977 otrzymało Pokojową Nagrodę Nobla. Także 
dekolonizacja rozpoczęła się w 1960 roku i główna jej realizacja przypadła 
właśnie na lata 70. 

Zdolność organizowania się w grupy — powstawanie tzw. organizacji zielonych  
i turkusowych (wg. teorii kolorów Laloux). Zielone — pracownik jest 
współwłaścicielem sukcesu i współtwórcą "wartości". Turkusowe — to pracownicy 
są jedynymi właścicielami firmy. Są to tzw. firmy samozarządzające, tj. członkowie 
zespołu sami dzielą się zadaniami w obrębie swojej grupy oraz sami wyznaczają cele. 

Wnioski z analizy Pisma Świętego — Ratzinger[3] opisuje rewolucję, która nastąpiła 
w Eschatologii. Ta rewolucja również przypada na lata 70. Ówczesny kardynał,  
a przyszły papież cytuje niemieckiego teologa H. U. von Balthasara, (praca z 1964 
roku): "Eschatologia to miejsce na choryzoncie teologii, z którego nadciąga burza". 
Tą burzą stało się przeniesienie akcentu nauczania Kościoła z wyznaczania dobrych 
praktyk dnia codziennego na pełne nadziei spojrzenie w kierunku spraw 
ostatecznych. Życie doczesne w nauczaniu ustąpiło miejsca pedagogice życia 
wiecznego. Takoż, samo orędzie Jezusa, zamiast jako wzór godnego życia, zaczęło 
być interpretowane jako zapowiedź Królestwa Bożego. Zmiana ta jest jednocześnie 
kolosalna i niezauważalna wobec krzykliwych debat moralnych naszych czasów. 
Warto się nad nią zastanowić. 

Postrzeganie człowieka — tutaj leży clue niniejszego artykułu. Bo to właśnie zmiana 
w pojmowaniu człowieczeństwa przez człowieka doprowadziła do największych 
zmian naszej epoki. Zmiana pojmowania człowieczeństwa. To właśnie zmiana kąta 



patrzenia na człowieczeństwo – doprowadziła do powstania firm typu startup, 
pojęć takich jak innowacja czy kreowanie wartości. 

Jakie narzędzia damy następnej epoce? 

Widzisz, krótka analiza skoku cywilizacyjnego wskazuje lata 70. jako moment 
przełomu. To oznacza, że czasy postnajnowsze trwają już co najmniej od 50 lat.  
Z tego powodu warto podkreślić, że być może jesteśmy już w połowie albo wręcz 
bliżej końca tej epoki historycznej. Nie jest to popularny temat. Futurolodzy skupiają 
się raczej na problemach tego, czy wzrost technologiczny będzie skończony czy 
nieskończony. O wiele potrzebniejsze wydają się wszakże analizy skoków 
społeczno-filozoficznych. Bo to one dają nam narzędzia pozwalające tworzyć nowe 
technologie. Warto spojrzeć na nadchodzące lata jako na zbliżający się kolejny 
przeskok cywilizacyjny.  

Zachęcam do jeszcze jednego wysiłku. Jak przedstawiłem to wyżej, w tym krótkim 
wprowadzeniu — każda epoka wytwarza pewien zestaw nowych narzędzi (jak np. 
metoda naukowa, teoria organizacji, sądownictwo). Jednak epoka dostarczająca 
narzędzi sama nie korzysta z niego wcale bądź korzysta, lecz nie wykorzystuje jego 
potencjału w pełni. W tym artykule opisuję narzędzia socjologiczne, ale te narzędzia 
powstają też w sferze techniki, teologii czy w sztuce.  

 Narzędzia, które posłużą do budowy przyszłej epoki — powstają już dziś. 

Najważniejsze z tych narzędzi tworzy na naszych oczach — love driven design 
(projektowanie oparte o miłość). Jest to tak naprawdę zestaw różnych technologii 
projektowania i tworzenia innowacji, które stają się modne i są źródłem sukcesu 
wielu firm typu startup. Mówię o pojęciach takich jak chociażby Design Thinking 
czy UX. Wszystkie te technologie spaja fakt, że traktują człowieka w kontekście 
"osoby", a innowacje powstają poprzez miłość do człowieka (najczęściej 
konkretnego, udowodniono, że to działa najlepiej!). Ta miłość, pełna zrozumienia, 
współczucia powoduje tworzenie nowej "wartości" w życiu osoby.  

 

Gdybym [...] znał wszystkie tajemnice, 
i posiadał wszelką wiedzę, [...] 
a miłości bym nie miał, 
byłbym niczym. 

 — Hymn o Miłości, werset 10 

Powyższy cytat jest trafnym testem przesiewowym sukcesu współczesnych 
startupów. Ok. 59% z nich upada, bo nie potrafią się do niego zastosować. Jest to 
podstawowy wymóg tworzenia innowacji w naszych czasach. Ci, którzy dostrzegli 



zmianę skorzystali. Ci, których miłość do bliźnich prowadzi przez życie mogą w tych 
czasach bezpiecznie wejść do biznesu. Natomiast firmy żyjące poprzednią epoką, 
epoką kultu ego bądź władzy, upadają. Upadają, bo nie wnoszą wartości w życie 
ludzi. Nie wnoszą wartości, bo ich nie kochają. 

W kolejnej części artykułu opiszę dokładnie jakie techniki składają się na love driven 
design (a przynajmniej te, które znam, bo lista nie jest zamknięta i każdą jeszcze 
nietkniętą sferę przemysłu można będzie transformować rewolucją miłości). Skupię 
się też na pojęciach niezwykle trudnych — "czym jest osoba", co to jest "wartość". 

 

Do usłyszenia 
Jędrzej 
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