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Media cyfrowe to szansa! 
Kilka słów refleksji po lekturze tekstu ABBY z nr 411/2018

Cytat za „Pauza Akademicka” nr 411: „Czasy 
bowiem stają się, niestety, <ciekawe>. Na całym 
świecie nowoczesne środki komunikacji stworzyły 
niezwykłą koniunkturę dla manipulatorów i dema-
gogów. Jeżeli zostawimy sprawy swojemu biegowi, 
grozi nam, że w pewnym momencie obudzimy się 
w rękach złotoustego oszusta, łajdaka albo – co 
gorsza – zbrodniarza. Myślę, że Polska na to nie 
zasługuje”. – ABBA

W pełni zgadzam się z Autorem cytowanego 
artykułu, natomiast ten akapit zasługuje, moim zda-
niem, na komentarz. Otóż od lat zajmuję się two-
rzeniem i propagowaniem zasobów edukacyjnych, 
używając jako narzędzia wspomnianych powyżej 
„nowoczesnych środków komunikacji” i jestem 
świadkiem naprawdę szybko rosnącej, w tempie  
o 100% rok do roku, popularności tego typu źródeł 
wiedzy wśród… użytkowników, bo nie wiemy, kto  
z tych materiałów korzysta. Mówię tu przede wszyst-
kim o Akademii Khana, ale także o programie mate-
matycznej ewangelizacji nastolatków, który od roku 
realizujemy razem z Komitetem Głównym Olimpiady 
Matematycznej Juniorów, czy akcjach takich, jak 
Godzina Kodowania, pięknie rozwijająca się w Polsce 
dzięki trudowi zespołu skupionego wokół profesora 
Macieja Sysło, Tydzień Kodowania, czy przeniesiona 
do Polski inicjatywa Międzynarodowego Tygodnia 
Matematyki.

Powiedzą Państwo – jasne, matematyka i nauki 
ścisłe. Właśnie nie. Jako redaktor naczelny polskich 
zasobów Khan Academy aprobuję do publikacji na 
portalu materiały z filozofii, historii czy historii sztuki, 
absolutnie bezcenne perełki wiedzy, czy to o refor-
macji, czy o kulturze, która rozwijała się „gdzie indziej”, 
czy o korzeniach naszej cywilizacji, na przykład  
o Juniuszu Bachusie, prefekcie Rzymu, który nawró-
cony na chrześcijaństwo zdecydował, by jego nagro-
bek dekorowały sceny z Ewangelii. Kiedy ja, osoba 
areligijna, opowiada o tym młodym ludziom, słu-
chają, bo np. na lekcji religii nie napotykają pytań typu:  

„A dlaczego rzymski urzędnik, zamiast – symboliczny 
argument – kazać po swojej śmierci poświęcić sto 
wołów, zdecydował zapłacić majątek za taki właśnie 
nagrobek?”. Słuchają, bo wyczuwają prawdziwe 
emocje. I tu przechodzimy do sedna sprawy. 

Po pierwsze, stworzenie serii filmów – np. o źró-
dłach prawa, albo o historii Rzeczypospolitej (w tyle 
głowy mam pytanie, jakie zadał ktoś z patriotów na 
FB, skąd w Polsce tyle niepolsko brzmiących na-
zwisk…), albo o zmaganiach z pojęciem „obcego”, 
którego najstarsze obyczaje pozwalały w zasadzie 
obrabować i zabić, poprzez Jezusa, który postawił 
twardo tezę, że jeśli nie widzisz w obcym człowieka, 
w swoich braciach i siostrach też go nie zoba-
czysz, poprzez europejską sztukę, która jest świa-
dectwem zmagań ludzkiej duszy z Ewangelią, aż 
do współczesnego stanowiska Papieża Franciszka  
i Prymasa Polski w sprawie uchodźców – jest tech-
nicznie sprawą banalną. Laptop, tablet graficzny, 
mikrofon pojemnościowy, licencja na studio nagrań, 
np. Camtasia – zakładając, że każdy ma w domu 
własny laptop, reszta to mniej niż 2 tysiące złotych. 
Każdemu, kto miałby ochotę spróbować, pokażemy, 
jak to się robi.

Tylko że trzeba mieć coś do powiedzenia  
i ciekawie opowiadać, pamiętając, że tym, co łączy 
umysły słuchaczy i widzów z osobą, która opo-
wiada, są dobre emocje. Podejmujemy takie próby, 
na przykład z profesorem Stanisławem Obirkiem  
o antropologii religii, ale moim zdaniem jest ich sta-
nowczo zbyt mało, nawet jeśli „mieć coś do powie-
dzenia” i „ciekawie opowiadać” przychodzi często 
z wiekiem, a tablet, mikrofon i oprogramowanie do 
studia nagrań to ciągle raczej domena młodszych 
pokoleń. 

Niemniej jednak na pewno można i trzeba pró-
bować. W tym akurat zadaniu służę wiedzą i pomocą 
każdemu z Państwa, kto zechce podzielić się z mło-
dzieżą, i nie tylko z młodzieżą, własną wizją za po-
średnictwem nowoczesnych mediów.

LECH MANKIEWICZ
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
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