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Przewodnik

Ziemia rośnie razem

Jakie problemy społeczne 
niesie ze sobą globalizacja?

Postępująca globalizacja nie oznacza, że państwa rozwijają się 
tak samo szybko, a wszyscy ludzie mogą doznawać korzyści z 
globalnej sieci. Wręcz przeciwnie, wciąż aktualne są problemy 
głodu, ubóstwa, braku edukacji czy niedostatecznej opieki 
zdrowotnej. Globalizacja wielokrotnie jest nawet przyczyną tego, 
że problemy te stają się jeszcze bardziej dotkliwe. Kraje biednie-
jsze są często zależne od tego, ile kraje lepiej rozwinięte u nich 
wyprodukują czy kupią. Jednocześnie pensje ludzi w krajach 
ubogich są wyjątkowo niskie. W ten sposób powstają niespraw-
iedliwości, które wielu ludziom odbierają podstawowe prawa. 
Wszystko to jest dodatkowo napędzane przez klęski żywiołowe 
spowodowane zmianami klimatycznymi, które szczególnie 
dotykają mieszkańców niskorozwiniętych krajów południowych. 
Globalizacja zatem ma nie tylko zalety, ale i wady – powiększa 
problemy już istniejące lub tworzy zupełnie nowe.

Boże, jesteś Panem wszystkich narodów i ras na ziemi. 
Jesteś także Panem naszych czasów i naszego życia. 
Cieszymy się, że mamy przyjaciół na całym świecie, 
ale jednocześnie przeraża nas to, że różnice społeczne 
bardzo się pogłębiają. Pozwól wykrzesać z nas wolę 
zmiany sytuacji. Pomóż nam, Panie, wcielać w życie 
te wielkie ideały, które wlałeś w nasze serca, abyśmy 
mogli razem się rozwijać. Jezu, ufamy Tobie! Amen.

1. Wyliczcie zalety i wady globalizacji. Wpiszcie słowa kluczowe
w dwóch kolumnach obok siebie.

2. Czy kupując ubrania, dowiadujecie się na przykład, czy zostały
wyprodukowane z poszanowaniem praw pracowników?

3. Każdy chce jeździć samochodem, podróżować samolotem
i brać udział w rejsach oceanicznych. Ale nie da się tego
zrobić bez istotnych zmian na całej kuli ziemskiej. Jak można
sprawiedliwie rozwiązać ten problem?

4. Kto chroni lasy? Kto mógłby je chronić?

Jeśli znacie kogoś z innego kraju, zaproście go, aby opowiedział 
wam o swojej ojczyźnie.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Rdz 12, 1. 3
Pan powiedział do Abrama: „Będę błogosławił tym, którzy ciebie 
będą błogosławić, a tym, którzy tobie źle życzą, będę złorzeczył. 
Przez ciebie otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi”.

MODLITWA

BIBLIA
Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment Biblii. 
Krótka cisza. 

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

1. Czytamy tekst DOCAT kolejno, zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości, na głos.

2. Trzy minuty ciszy.

3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie,
które szczególnie zwróciło jej uwagę
– bez żadnego komentarza.

4. Następnie każda osoba krótko wyjaśnia,
dlaczego wybrała to słowo/zdanie
(np. wspomnienia, pytania…).

DYSKUSJA

Porozmawiajcie także o własnych pytaniach 
na ten temat!

Wskazówka: Poświęćcie 5 minut na zapisanie tego, 
co chcielibyście zapamiętać.

WYZWANIE 
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie 
zastosować w czasie waszych spotkań formacyjnych. 
Możecie je także zastąpić innymi zadaniami, bardziej 
dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. 
Potem podzielcie się nimi z nami na feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge
Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami 
na Facebooku lub Instagramie.

Wasze inspiracje:Wasze pytania podobne do DOCATA:
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Ziemia rośnie razem

Jakie problemy społeczne 
niesie ze sobą globalizacja?
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że problemy te stają się jeszcze bardziej dotkliwe. Kraje biednie-
jsze są często zależne od tego, ile kraje lepiej rozwinięte u nich 
wyprodukują czy kupią. Jednocześnie pensje ludzi w krajach 
ubogich są wyjątkowo niskie. W ten sposób powstają niespraw-
iedliwości, które wielu ludziom odbierają podstawowe prawa. 
Wszystko to jest dodatkowo napędzane przez klęski żywiołowe 
spowodowane zmianami klimatycznymi, które szczególnie 
dotykają mieszkańców niskorozwiniętych krajów południowych. 
Globalizacja zatem ma nie tylko zalety, ale i wady – powiększa 
problemy już istniejące lub tworzy zupełnie nowe.

Boże, jesteś Panem wszystkich narodów i ras na ziemi. 
Jesteś także Panem naszych czasów i naszego życia. 
Cieszymy się, że mamy przyjaciół na całym świecie, 
ale jednocześnie przeraża nas to, że różnice społeczne 
bardzo się pogłębiają. Pozwól wykrzesać z nas wolę 
zmiany sytuacji. Pomóż nam, Panie, wcielać w życie 
te wielkie ideały, które wlałeś w nasze serca, abyśmy 
mogli razem się rozwijać. Jezu, ufamy Tobie! Amen.

1. Wyliczcie zalety i wady globalizacji. Wpiszcie słowa kluczowe
w dwóch kolumnach obok siebie.

2. Czy kupując ubrania, dowiadujecie się na przykład, czy zostały
wyprodukowane z poszanowaniem praw pracowników?

3. Każdy chce jeździć samochodem, podróżować samolotem
i brać udział w rejsach oceanicznych. Ale nie da się tego
zrobić bez istotnych zmian na całej kuli ziemskiej. Jak można
sprawiedliwie rozwiązać ten problem?

4. Kto chroni lasy? Kto mógłby je chronić?

Jeśli znacie kogoś z innego kraju, zaproście go, aby opowiedział 
wam o swojej ojczyźnie.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Rdz 12, 1. 3
Pan powiedział do Abrama: „Będę błogosławił tym, którzy ciebie 
będą błogosławić, a tym, którzy tobie źle życzą, będę złorzeczył. 
Przez ciebie otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi”.
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Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment Biblii. 
Krótka cisza. 

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?
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1. Czytamy tekst DOCAT kolejno, zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości, na głos.
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3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie,
które szczególnie zwróciło jej uwagę
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dlaczego wybrała to słowo/zdanie
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na ten temat!

Wskazówka: Poświęćcie 5 minut na zapisanie tego, 
co chcielibyście zapamiętać.

WYZWANIE 
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie 
zastosować w czasie waszych spotkań formacyjnych. 
Możecie je także zastąpić innymi zadaniami, bardziej 
dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. 
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