
Media w rodzinie  
w perspektywie  

pastoralno-społecznej



Studia i Materiały 
Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego w Ka to wi cach

Nr 88

Redaktor serii: 
Ks. Bogdan Biela



Redakcja
Ks. Ireneusz Celary  
Ks. Grzegorz Polok

Katowice 2018

Media w rodzinie  
w perspektywie  

pastoralno-społecznej

WYDAWNICTWO

KSIĘGARNIA
św. JACKA



 2018 by Księgarnia św. Jacka, Katowice 

Recenzenci: 
ks dr hab. prof. UAM   Mieczysław Polak
p. dr hab. prof. UE   Zbigniew Widera

ISSN 1643-0131 
ISBN 978-83-8099-036-4

Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Śląskiego 
ul. Jordana 18, 40-043 Katowice 
tel. +48 32 356 90 56 
faks +48 32 356 90 55 
internet: www.wtl.us.edu.pl 
e-mail: sekretariat@wtl.us.edu.pl

Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o.
ul. Warszawska 58, 40-008 Katowice
tel.: +48 32 355 48 00
faks: +48 32 259 78 25
e-mail: redakcja@ksj.pl
księgarnia internetowa: www.ksj.pl

Przygotowanie do druku:
Na Marginesach
Katarzyna Solecka

Druk i oprawa: 
Drukarnia K & K
ul. Mierzeja Wiślana 6
30-732 Kraków



S p i s  t r e ś c i

Wykaz skrótów ..................................................................................................................7

Wstęp .................................................................................................................................9

Bogdan Biela  
Nauczanie Kościoła o mediach – kontekst rodzinny ...................................................... 11

Sebastian Kiessig 
Familie – Medien – Mensch: positive Zugänge der katholischen Kirche  
zu social media ................................................................................................................27

Grzegorz Juranek  
Wpływ telewizji i Internetu na życie rodziny w ujęciu papieża Franciszka .................. 45

Grzegorz Polok, Michał Kapias, Agnieszka Put  
Rola mediów w rodzinnym sposobie spędzania czasu wolnego  
z perspektywy przeprowadzonych badań ....................................................................... 57

Aleksandra Pethe  
Rodzinna sacrosfera w cyberświadectwach wiary .........................................................72

Anna Kozak  
Kształtowanie postawy młodzieży wobec przekazów medialnych na przykładzie  
działalności Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacji i Kultury w Bielsku-Białej .............84

Grzegorz Łęcicki  
Telewizja w rodzinie: szanse, zagrożenia, wyzwania ................................................... 101

Alojzy Drożdż  
Relatywizm moralny propagowany przez seriale telewizyjne ......................................111

Jan Przybyłowski  
Media jako zagrożenie i szansa w wychowaniu dzieci w rodzinach ............................ 130

Henryk Olszar  
Ewangeliczna Miłość. Katolicka stacja radiowa eM 107,6 fm w Katowicach  
i jej programy o tematyce małżeńsko-rodzinnej ........................................................... 143

Adam Szromek, Beata Hysa  
Oddziaływanie mediów internetowych na współczesnego człowieka ......................... 155

Marlena Kałużyńska-Tyburska  
Internet w domu – zagrożenie czy pomoc w formacji integralnej człowieka? ............. 166

Ireneusz Celary  
Brauchen Menschen heutzutage eine Telefonseelsorge? ............................................... 177

Noty o autorach .............................................................................................................. 188



C o n t e n t s

List of abbreviations ..........................................................................................................7

Introduction .......................................................................................................................9

Bogdan Biela  
The teaching of the Church on the media and the family context .................................. 11

Sebastian Kiessig 
Family – Media – Person: Positive ways of the Catholic Church  
to social media .................................................................................................................27

Grzegorz Juranek  
The influence of television and the Internet on family life in the view  
of Pope Francis ................................................................................................................ 45

Grzegorz Polok, Michał Kapias, Agnieszka Put  
The role of the media in the family way of spending leisure time from the perspective  
of the research .................................................................................................................. 57

Aleksandra Pethe  
Family sacrosphere in the “cyber- testimonies” of faith .................................................72

Anna Kozak  
Shaping the attitude of young people towards media coverage  
The Christian Center for Education and Culture in Bielsko-Biała .................................84

Grzegorz Łęcicki  
Television in the family: opportunities, threats, challenges ......................................... 101

Alojzy Drożdż  
Moral relativism propagated by television series ...........................................................111

Jan Przybyłowski  
Media as a threat and an opportunity in the education of children in families ............ 130

Henryk Olszar  
The Evangelical Love. Catholic, Katowice-based Radio eM 107,6 FM   
and its programs about marriage and family ................................................................ 143

Adam Szromek, Beata Hysa  
The impact of digital media for contemporary people .................................................. 155

Marlena Kałużyńska-Tyburska  
 Internet at home – a threat or help in formation of an integral human? ...................... 166

Ireneusz Celary  
Do people need helpline nowadays? .............................................................................. 177

Notes on contributors .................................................................................................... 188



WSTĘP

Problematyka mediów w rodzinie jest dzisiaj przedmiotem wielu interdyscypli-
narnych badań, dyskusji i konferencji. Jest obecna w środowisku krytyków me-
diów, pojawia się również w refleksjach duszpasterzy zainteresowanych losem 
rodziny. Stała się także przedmiotem konferencji naukowej pt. „Media w rodzinie 
w perspektywie społeczno-pastoralnej”, która odbyła się 11 maja 2017 r. w Auli 
Z. Pawłowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zorganizowana 
została przez Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych UE 
w Katowicach, Katedrę Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki 
Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach oraz Wyższą Szkołę „Humanitas” 
z Sosnowca. Prezentowane podczas konferencji referaty podejmowały różną te-
matykę, za każdym razem jednak koncentrowały się na wpływie, jaki współcze-
sne media wywierają na nasze rodziny.  

Dalszym etapem jeszcze mocniej pogłębionej i poszerzonej refleksji nad 
rolą mediów w rodzinie jest niniejsza wspólna monografia. Kontynuuje ona ten 
swoisty dwugłos teologiczno-społeczny. Przemyślenia naukowe i wyniki badań 
prezentują w niej naukowcy różnych dziedzin nauk, takich jak: etyka, filozofia, 
ekonomia, socjologia i teologia oraz różnych uczelni polskich i zagranicznych 
(Katholisches Universität Eichstätt-Ingolstadt, Politechnika Śląska, UE i UŚ 
Katowice i UKSW  Warszawa). 

Wspólną intencją autorów tych opracowań jest nie tylko omówienie negatyw-
nych skutków oddziaływania mediów, choć te również w pewnej mierze występu-
ją, co przede wszystkim ukazanie, w jaki sposób można media właściwie wyko-
rzystać w życiu rodzinnym i indywidualnym. Także redaktorzy prezentowanego 
opracowania chcą, aby zawarte w niniejszej publikacji analizy sugerowały rodzi-
com, nauczycielom, duszpasterzom,  politykom i nadawcom medialnym kierun-
ki działań korzystne dla trwałości rodziny, istniejących w nich więzi. Wskazują 
także na zagadnienia istotne dla indywidualnego oraz społecznego rozwoju.

Autor pierwszego artykułu, ks. dr hab. Bogdan Biela, podkreśla, że waż-
ną częścią nauczania Kościoła na temat mediów jest przypominanie rodzicom, 
nauczycielom, wychowawcom oraz duszpasterzom o obowiązku odpowiedniej 
formacji dzieci i młodzieży w kontekście przygotowania ich do selektywnego 
i krytycznego odbioru przekazu medialnego. Pan dr Sebastian Kießig wskazuje 
na walory wykorzystania mediów społecznościowych oraz na ich wpływ na mło-
dych ludzi w kontekście stosowania ich przez Kościół katolicki w Niemczech. 
Pan mgr Grzegorz Juranek ukazał w artykule, w oparciu o wypowiedzi papie-
ża Franciszka na temat środków społecznego przekazu, zawartych zwłaszcza 
w jego orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, służebną 
rolę mediów w Kościele, w szczególności w odniesieniu do życia rodzinnego. 
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Ks. prof. Grzegorz Polok, dr Michał Kapias i mgr Agnieszka Put skoncentro-
wali uwagę na badaniach podjętych przez nich wśród studentów Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, dotyczących wpływu mediów elektronicznych 
na sposób wykorzystywania przez nich wolnego czasu. Autorzy zwrócili  uwagę 
na to, w jaki sposób wspomniane problemy oddziałują na relacje w ich rodzinach. 
Pani prof. Aleksandra Pethe ukazała obraz rodziny jawiący się w internetowych 
świadectwach wiary. Pani mgr Anna Kozak wskazała na rolę nowych mediów 
na kształtowanie postaw u dzieci i młodzieży na przykładzie Chrześcijańskiego 
Ośrodka Edukacji i Kultury w Bielsku-Białej. Pan prof. Grzegorz Łęcicki w swej 
eseistycznej refleksji zwraca uwagę  na szanse i zagrożenia, które płyną dziś z ko-
rzystania z telewizji. Ks. prof. Alojzy Drożdż zajął się w swym opracowaniu ana-
lizą etyczną treści emitowanych przez seriale telewizyjne o tematyce rodzinnej.  
Ks. prof. Jan Przybyłowski porusza zagadnienie wychowania medialnego w ro-
dzinie, podkreślając przede wszystkim, że dzieci powinny z pomocą rodziców na-
uczyć się przebywać w świecie wirtualnym. Ks. dr hab. Henryk Olszar podejmuje 
refleksję na temat zagadnień małżeńsko-rodzinnych przedstawianych w archidie-
cezjalnym Radiu eM w Katowicach. Artykuł pana prof. Adama Szromka i pani 
dr Beaty Hysa omawia kluczowe zagrożenia mediów internetowych, dominują-
ce w drugiej dekadzie XXI w. Pani mgr Marlena Kałużyńska-Tyburska uwraż-
liwia na pozytywne i negatywne aspekty związane z korzystaniem (zwłaszcza 
przez dzieci) z Internetu w domach. Wreszcie, ks. prof. Ireneusz Celary wskazał 
w swym artykule na rolę „Telefonu zaufania” w przezwyciężaniu licznych proble-
mów małżeńsko-rodzinnych.

Należy podkreślić, że czytelnik niniejszej publikacji nie znajdzie w niej z pew-
nością gotowych odpowiedzi na wiele nurtujących go problemów zawartych w jej 
tytule, a jedynie kierunki rozwiązania zasygnalizowanych tu zagadnień. Na ko-
niec wyrażamy naszą wielką wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania tej publikacji, a w szczególności uczestnikom konferencji naukowej, 
autorom artykułów oraz wydawnictwu Księgarnia św. Jacka w Katowicach.

Ks. Ireneusz Celary
Ks. Grzegorz Polok

Katowice, grudzień 2017
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Trener umiejętności społecznych oraz specjalista ds. public relations. Głównym ob-
szarem jej zainteresowań są zagadnienia dotyczące współpracy organizacji pozarzą-
dowych z podmiotami biznesu, zarządzania publicznego oraz komunikacji społecz-
nej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii. 

Marlena Kałużyńska-Tyburska – ur. 1990 r. w Warszawie, magister teologii 
w zakresie edukacji medialnej i dziennikarstwa. Studia na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukończyła w 2014 r. obroną pracy pt.: Szymon 
Hołownia, czyli dziennikarstwo między apologią a dialogiem. Tego samego roku 
podjęła studia doktoranckie na teologii praktycznej. Wydała książkę Dialog wiary 
na podstawie twórczości Szymona Hołowni jako rozszerzenie pracy magisterskiej. 
Zakres zainteresowań skupia się wokół szeroko rozumianych mediów i telewizji in-
ternetowej, PR-u oraz wykorzystaniu w tym obszarze teologii, z naciskiem na apolo-
gię. Autorka współpracowała przy tworzeniu programów telewizyjnych dla młodych 
ludzi, tj. „Akademii Teologii w Praktyce” w TV Trwam (2014–2016) oraz „Campus 
News” dla TVP Warszawa (2013–2015). Założycielka i Prezes Międzywydziałowego 
Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Telewizji Internetowej UKSW. 
Współtwórca i szef sieci studencko-doktoranckiej telewizji Internetowej PandaTV.
pl. Prezes Fundacji Made in Studies. Koordynator nowej specjalności na Wydziale 
Teologicznym UKSW – Katolicka Telewizja Internetowa. Prowadzi zajęcia ogólno-
uczelniane o dziennikarstwie w praktyce – telewizja internetowa oraz ćwiczenia me-
dia w duszpasterstwie. Prelegent podczas międzynarodowych oraz krajowych kon-
ferencji naukowych. Inne artykuły autorki: Dialog wiary z człowiekiem w popkul-
turze; Kościół w dialogu z człowiekiem; Wizerunek mężczyzny w mediach; Media 
jako narzędzie głoszenia Bożego Miłosierdzia; Internet współczesnym areopagiem 
ewangelizacji; Teologia mediów w kontekście utraty i żałoby; Nowe medium, czyli 
o telewizji internetowej w Kościele; Szkoła jako środowisko wychowawcze do kry-
tycznego odbioru mediów; Formacja integralna człowieka – realizacja głównego 
celu telewizji internetowej; Najprzedniejsze dobre uczynki jako wyraz miłości spo-
łecznej; Telewizja internetowa w działalności pastoralnej parafii; Firmy rodzinne 
w dobie przemian i innowacji.

Adam Szromek – dr hab. inż., prof. nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej, doktor 
habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, doktor nauk ekonomicznych 
w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny na Wydziale Organizacji 
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i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W swoich pracach podejmuje tematykę zarzą-
dzania w turystyce, metod ilościowych w zarządzaniu i medycynie oraz praktyki 
zarządzania zgodnie z zasadami chrześcijańskimi.


