
Klasa II c  

12.05.2020 

Temat: Kultura chrześcijańska. 

 

Cel: Przekazanie podstawowych wiadomości na temat kultury chrześcijańskiej. 

Kultura masowa i elitarna, arcydzieło i kicz, kultura języka.  

 

Kultura elitarna (inaczej wysoka) i kultura masowa to jakby dwie strony tego samego medalu – 

obie tworzą produkty (materialne i niematerialne) przeznaczone jednak dla innych grup 

odbiorców. 

 

Jeśli chodzi o kulturę elitarną, to choć jest ona przeznaczona dla wszystkich, najczęściej znajduje 

odbiorców u osób wykształconych, posiadających rozwinięte kompetencje kulturowe, 

wyrobiony gust i wysokie oczekiwania względem rozrywki. 

 

Kultura masowa jest natomiast przeciwieństwem kultury elitarnej – w założeniu skierowana jest 

do bardzo szerokiej grupy osób, która oczekuje lekkiej i łatwej rozrywki bardziej niż produktów 

skłaniających do refleksji. Kultura masowa rządzi się zyskiem, natomiast kultura elitarna 

(przynajmniej w dużej części) dyktowana jest przez samych artystów, a nie przez koncerny 

chcące zarobić, a nawet zmanipulować odbiorcę. 

 

Kulturę masową możemy znaleźć w telewizji, prasie, na sklepowych półkach, natomiast kultura 

wysoka, choć również można ją spotkać w wymienionych miejscach, czeka na odbiorców w 

teatrze, filharmonii, wśród regałów bibliotek i księgarni (wśród książek znajdziemy jednak także 

egzemplarze przykładów kultury masowej). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-K9pzQOGz8 Kicz  

https://www.youtube.com/watch?v=-O5PNYQXC2o – Kultura chrześcijańska  

https://www.youtube.com/watch?v=pDGMRMRZIT4  

 

 Nauczania Kościoła na temat kultury: –  człowiek jest powołany do tworzenia kultury, –  przez 

kulturę człowiek rozwija siebie i swoją wiarę, –  sztuka sakralna jest nośnikiem wartości 

religijnych i społecznych, –  dzieła kultury nie mogą obrażać innych (granice „wyrazu 

artystycznego”). 

 

Notatka: 

Wśród mojego dzisiejszego audytorium wyraz „talent” natrafia zapewne na żywy oddźwięk. 

Chodzi wszakże o twórców kultury, nauki, o artystów; wiadomo zaś, że twórczość naukowa i 

artystyczna zawsze zaczyna się od tego, co nazywamy talentem w jego wielorakiej postaci. Oto 

pragnę podkreślić, że u podstaw każdego z tych wielu zróżnicowanych talentów każdy z nas, 

każdy bez wyjątku, również nie należący do świata kultury i nauki, dysponuje nasze 

człowieczeństwo, nasze ludzkie „być”. Jan Paweł II, 
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14.05.2020 

Temat:  Nowe niebiosa i nowa ziemia. 

 

Cel: Ukazanie prawdy o rzeczach ostatecznych człowieka. 

Rzeczy ostateczne człowieka, niebo, czyściec, zmartwychwstanie umarłych, paruzja.  

 

https://prezi.com/xolgbdrony8i/niebo-czysciec-i-pieko-czyli-co-bedzie-z-nami/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bF87k_iVXCs Co dzieje się na końcu naszego życia? 

https://www.youtube.com/watch?v=IRNepEnxXa8 Co będziemy robić w niebie? 

https://www.youtube.com/watch?v=ahlAi6_SUxA Co to jest czyściec? 

https://www.youtube.com/watch?v=4BT-wTSD9Ak Co to jest piekło? 

 

Notatka odpowiedz na pytania: 

Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?  

Czym jest czyściec?  

Czym jest paruzja? 

Co to jest niebo?  

Jak będzie wyglądało i kiedy nastąpi zmartwychwstanie umarłych? 

Czym będą „nowe niebo i nowa ziemia”? 
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