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acknowledge them as a partner , among others, as an educational process teacher. 
It depends on how children and young people use it, it they can consciously choose 
programmes and absorb the content shown on the television screen, and also if 
they can use the obtained, in this way, knowledge in the educational process.

Crooked re� ections of ‘the healthy nature’ of a human being, so much visible in 
the mirrors of everyday life as well as the ‘health-media mess’ undoubtedly con-
tribute to the theatrical acting on the stage of ‘the sense of ful� llment”. Everyday 
health-media � ght about the physical experiences contributes to the confusion 
around the health signs/symbols and thought. � e multitude of acted plays through 
the ‘masks’ of the poets and health clowns, thinkers and leaders of health, saints and 
sinners of health, point at the necessity of standing at the doorstep of the dressing 
room. Only here, in the full light, without spotlights, extras, choreography, one can 
understand the rules of the endless acting. � e imitation of the health-media culture 
each day sets free everyone who desires it (wants to) from the illness of their own 
inside by the skin and body retouch, with simultaneous ‘resetting’ healty and moral 
‘dilemmas’ (by Z.Kwieciński) (here you will buy the thing you are thinking about). 
An honest game in ‘the media supermarket’ about the value of health, will be carried 
on only when the sense of health responsibility of all players is based on ‘the real 
intellectual opposition’ – the dialogue based on critical re� ection. � e re� ection 
which can protect the youth against experiencing the characteristic solitude in ‘the 
crowd of health commercials’, against the super� ciality of the interpretation and the 
fragmentarization of the ways of reasoning in the ‘health’ value area.
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