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Konsument=producent 

Autentyczność wynikająca 
z braku profesjonalizmu 

Sam wybierasz swoje 
medium 



Nie płacisz a dostajesz 

Katalityczna relacja 
mimo rywalizacji 

To nie tylko wyszukiwarka 
i poczta elektroniczna 



dostępność 

elastyczność 

wolność i władza 



 Blogi  -1997  

 Podcasty  - 2000 (internetowe audycje 
głosowe, dostępne do pobrania co jakiś czas) 

Wikipedia – 2001 

MySpace -2003 (dziś bardziej muzyczno-rozr.) 

 Second Life -2003 –wirtualny świat  

Digg -2004 (gromadzenie i ocenianie linków 
do potencjalnie interesujących treści) 

 Facebook -2004 

 YouTube -2005 

 Twitter – 2006 mikroblogowanie 



Programiści 

Open source  

Wirtualni 
komunitarianie 



twórczość 
wiedza  

i pomoc 

interakcja bycie sobą 

bycie 
autentycznym 

partycypacja 



przejrzystość konwersacja 

zaangażowanie wirusowość 



 Serwisy społecznościowe –nawiązywanie i 

podtrzymywanie kontaktów ze znajomymi z z 

różnych kręgów (FB), lub wybranego rodzaju 

kręgów, np. zawodowych (LinkedIn, 

GoldenLine) 

 Serwisy społecznościowe dla profesjonalistów 

 Blogi (Blogspot, Blox, blogi prywatne) – 

internetowe dzienniki 

Mikroblogi (Twitter) –serwisy do dzielenia się 

krótkimi, błyskawicznymi informacjami 

 Serwisy z plikami wideo (YouTube) – serwisy 

do umieszczania plików video 



Mikrovideo (Snapchat, Vine, Periscope) –

serwisy przeznaczone do dzielenia się 

krótkimi filmami wideo w sieciach swoich 

znajomych 

 Serwisy z plikami audio (Soundcloud) - - 

użytkownicy mogą dodawać własne pliki 

audio 

 Serwisy ze zdjęciami (Instagram) – 

użytkownicy dzielą się własnoręcznie 

zrobionymi zdjęciami 



 Publiczność w publiczności, relacjonująca 

udział w wydarzeniu za pomocą mediów 

społecznościowych i nawiązująca ze sobą 

interakcje w tych mediach; 

Organizatorzy zazwyczaj nie są jej świadomi 

 Spontaniczna, samoukierunkowana i 

ograniczona w czasie do trwania wydarzenia 

na żywo 

 Tworzy się tam, gdzie w wydarzeniu biorą 

udział aktywni użytkownicy mediów 

społecznościowych i gdzie jest dostępny 

internet 
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grupa Lata narodzin, wiek 

dziś 

Preferencje 

medialne 

Cicha generacja 1925-45(72-92) Bezp. Kom., media 

trad. 

Baby boomers 1946-64 (53-71) Kom. Face to face, 

czytanie zwykłe i 

internetowe 

Generacja X 1965-81 (36-52) Bezp. natychmiast.,  

 interaktywna kom. 

przez sieć 

Generacja Y 1982-95 (22-35) Znają i rozumieją 

język technologii, 

m.społ. i sms 

Generacja Z 1995-2017 (0-22) Zalogowani, cyfrowe 

pokolenie, tubylcy 



Cicha 

generacja 

Baby 

Boomers 

Generacja X Grneracja 

Y 

Generacja 

Z 

Blogi 

FB  

 

Inst. 

Pint. 

Twitt

er 

Youtu

be/Vi

meo 

M. Chmielewski CSsR, Media społecznościowe jako narzędzia 

nowej Ewangelizacji, Świat i Słowo 2014 nr 1 



Z internetu regularnie korzysta dwie 

trzecie dorosłych Polaków (65%).  

Z tego przeważająca część użytkowników 

(67%) jest także obecna w serwisach 

społecznościowych. 

W ostatnich latach zwraca uwagę 

dynamiczny wzrost popularności internetu 

mobilnego: z roku na rok coraz więcej 

osób korzysta z sieci bezprzewodowo, 

używając do tego urządzeń mobilnych 

(obecnie 86% internautów).  

 



Częściej też odbywa się to poza 

domem, pracą czy szkołą (w innych 

niż wymienione miejscach korzysta z 

internetu 28% użytkowników). 

Ale z portali i stron religijnych 

korzysta zaledwie 15% użytkowników 

internetu (wśród kobiet 16%, wśród 

mężczyzn 14%).  
CBOS 93/2016 

 



38% 

36% 

3% 

18% 

3% 

Typy odwiedzanych stron 

wyszukuje hasła i 
tematy 

strony 
nieinstytucjonalne, 
w tym media 
religijne 
str. instytucj. i 
nieistytucj. 

str. parafii, kościoła 





Z  jakich …? % internautów nie 

odwiedzających 

Nie jestem osobą religijną, nie 

czuję takiej potrzeby 

10 

Niezależnie od bycia religijną , 

nie czuję potrzeby odwiedzania 

takich stron 

48 

Nie interesuje mnie  ich treść  34 

Nie mam czasu 33 

Nigdy o nich nie słyszałem 7 

Z innych powodów 3 



Deklaracje najmłodszych w wieku 18-24l.  
- w przypadku części z nich korzystanie 
z witryn religijnych zastępowało inne  
religijne aktywności !!! 



Ewangelizacja 

katechizacja 

Życie w 
Chrystusie 



Ewangelizacja Katechizacja 

 głoszenie Dobrej 
Nowiny o Jezusie 
Chrystusie, który umarł 
i zmartwychwstał za 
każdego człowieka.  

 to pierwsze spotkanie 
człowieka wiary z tym, 
który tej wiary nie zna 
lub nie rozumie.  

 jest to moment, w 
którym niechrześcijanin 
poznaje zasadniczą 
„treść Ewangelii” – 
osobę Jezusa Chrystusa 

 Katecheza(gr. 
słowo katecheo-oznacza 
„wywoływać echo” albo 
„uczyć przy pomocy 
głosu”. 

 dalszy krok na drodze 
poznawania prawd wiary, 
wychowywania do nich i 
kształtowania postawy 
człowieka, który poznał 
Chrystusa.  

 powinna prowadzić do 
tego, by rozważane Słowo 
Boże aktualizowało się w 
życiu człowieka. 



 osoby, które w ogóle nie znają Chrystusa, 

nawiązują z nim pierwszy kontakt poprzez 

np. duchownych spotkanych w sieci 

 osoby, które chcą pogłębienia więzi z Bogiem 

Osoby, które zrezygnowały z więzi z Bogiem, 

kościołem, a teraz ponownie chcą go 

odnaleźć 

 https://www.youtube.com/watch?v=Agzaso-

__tU&list=PLtD5yMI3G7wLhSUlqKi0hog5pbnM

5yZhg 
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Duchowni Świeccy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Duchowni  

https://twitter.com/duchowni
https://twitter.com/duchowni


 https://www.youtube.com/watch?v=4D5PP_

BrQrc 
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 http://niedziela.pl/artykul/27975/Bp-

Solarczyk-Twitter-to-doskonaly-kanal 
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 https://www.youtube.com/watch?v=N7uRcd

5UeD4 

 

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

wEqOxyebeA 
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 https://www.youtube.com/watch?v=5KRNldh

g7KA&index=5&list=PL_2mCmV5WF1pI3GABgi

CC5vbKBw7FzLbV 
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https://www.youtube.com/watch?v=7AUZ45HuIHg&list=

PLH7HiGpSB9AyhRZKVAfLXBLx6cBgGVBpP 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Agp41BFsnq0 
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 https://www.youtube.com/watch?v=CiII8e7d

izE&index=56&list=PL9dBLvTvsctOtRuZyNNy-

rmO8jYGR5i7F 
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https://www.facebook.com/NowaEwangelizacj

a/photos/a.328506077236096.76306.2259151

44161857/1262429550510406/?type=1&theat

er 

 

https://www.facebook.com/WilkWitek/ 

 

https://www.youtube.com/results?search_que

ry=Yuweg 
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 http://ddm.archibial.pl/aktualnosci/134/5-

religijnych-aplikacji-na-androida/ 
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 https://www.youtube.com/watch?v=DcG93lG

RPU8 
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