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Misja Kościoła dopiero się rozpoczyna, nie jest marginalnym zada-
niem Kościoła, lecz stanowi jego istotę1. Już od początku istnienia 

Kościół prowadził działalność misyjną, która trwa do dziś. Bywa, że 

1  Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio”, Poznań 1991, nr 1, 33.
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w dyskursie społecznym i medialnym kontestuje się eklezjalne zaan-
gażowania duszpasterskie, szczególnie społeczne nauczanie Kościoła, 
ale nie misje. Są one pozytywnie przedstawiane w środkach masowej 
wymiany myśli – jeśli nie ze względu na prowadzoną działalność 
ewangelizacyjną, to chociażby na szeroko pojętą promocję ludzką, 
czyli m.in. działalność alfabetyzacyjną, medyczną czy humanitarną. 
Zainteresowanie misjami wynika też z naturalnej chęci poznawania 
nowych kultur i religii.

W pierwszej części opracowania2, które wraz z niniejszym 
stanowi całość analiz podjętego tematu badawczego, przedstawio-
ny został rozwój techniczny środków społecznego przekazu myśli 
począwszy od petroglifów, piktogramów, przez wynalezienia druku 
aż po zjawisko nowych mediów w kontekście nauczania Kościoła na 
ten temat. W prowadzonych badaniach zauważono przeobrażenie 
nauczania Kościoła w tym zakresie: od początkowej ufności przez 
nieufność, dotyczącą możliwości wykorzystania ich w ewangelizacji 
i formacji chrześcijańskiej (kładziono tu nacisk głównie na zagrożenia), 
aż do współczesnego ograniczonego zaufania. Wyraża się ono w tym, 
że obecni papieże zauważają w środkach społecznego przekazu myśli 
narzędzie ewangelizacji i formacji, ale jednocześnie przestrzegają przed 
ich możliwym złym wykorzystaniem. Podjęto także analizę czasopism 
misyjnych wydawanych po Vaticanum Secundum oraz wskazano na 
ich aktualny kryzys – 33 tytuły, z których dziewięć zaprzestało bądź 
zawiesiło działalność (w tym pięć w ośmiu ostatnich latach). Przedsta-
wiono prawdopodobne przyczyny tego zjawiska.

Treścią niniejszych badań będą nowe media misyjne: ich 
powstanie, zawartość, rozwój oraz perspektywy w technologii Web 1.0, 
2.0 i 3.0. Analizie zostaną poddane portale, strony oraz aplikacje webo-
we w następującej kolejności: 1o powstanie i rozwój technologiczny 
nowych mediów; 2o portale misyjne; 3o misyjne strony internetowe;  
4o pozostałe nowe media misyjne.

Dokonane analizy będą podstawą dla wniosków pastoralnych, 
dotyczących rozwoju i wykorzystania mediów misyjnych w działal-
ności ewangelizacyjnej Kościoła. Ze względu na obszerność materiału 
badawczego niniejsze opracowanie ma służyć do podjęcia dalszych, 
szczegółowych badań.

2  Zob. M. Wrzos, Od czasopism do Web 3.0. Polskie media misyjne po „Vaticanum 
Secundum”. Część pierwsza: Rozwój środków społecznego przekazu oraz nauczanie 
Kościoła na ich temat w polskim czasopiśmiennictwie misyjnym, „Nurt SVD”, nr 2, 
2018, s. 85-108.
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1. Powstanie i rozwój technologiczny nowych mediów

Przełom wieku XX i XXI związany jest z rozwojem technologii 
opartych na bazie Internetu. Jest to także okres powstania tzw. nowych 
mediów. Nowe media jawią się jako

„techniki, technologie, a także instytucje służące do komu-
nikacji, wykorzystujące metody cyfrowe do rejestracji, zapi-
sywania, przechowywania danych, tworzenia i transmisji 
przekazów. Nowe media charakteryzują się hipertekstową 
strukturą przekazu i odbioru, możliwością programowania 
(asynchronią nadawania i odbioru), interaktywnością, kumu-
latywnością, globalnym zasięgiem i jednocześnie indywiduali-
zacją dostępu”3.

Dziś prawie wszyscy ludzie w Polsce mają dostęp do Internetu. 
Niekiedy nawet nieświadomie posługują się nim w kilku urządzeniach 
jednocześnie.

Internet, a zwłaszcza korzystające z niego tzw. nowe media, 
powoli wypiera papierowe wersje czasopism, radio, telewizję. W tej 
przestrzeni dokonuje się, jak się wydaje, największy przepływ infor-
macji, idei i myśli. Najpopularniejszymi serwisami informacyjno-publi-
cystycznymi w Polsce są: www.onet.pl, www.wp.pl, www.interia.pl, 
www.gazeta.pl, www.o2.pl, www.fakt.pl (dane ze stycznia 2018 roku). 
Warto zauważyć, że największą grupę użytkowników posiada portal 
www.onet.pl, który osiąga czytelnictwo na poziomie 18,2 mln użyt-
kowników miesięcznie, co przekłada się na prawie 60% użytkowników 
Internetu w Polsce, a najmniejszą portal www.fakt.pl (odpowiednio 4,4 
mln, czyli 20% użytkowników)4. Te portale odgrywają zatem ogrom-
ną rolę w kształtowaniu opinii oraz postaw swoich użytkowników, 
tym bardziej że udział portali chrześcijańskich i katolickich w rynku 
mediów internetowych jest niewielki5.
3  E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa-Bielsko-Biała 2007, 
s. 45.
4  Według badań portali opiniotwórczych, które uzyskują czytelnictwo na po-
ziomie minimum około 6 mln użytkowników w Polsce, należą: www.onet.pl 
(18,2 mln użytkowników, 60% zasięgu w Internecie), www.wp.pl (15,8 mln, 
47,7%), www.interia.pl (13,9 mln, 34,4%), www.gazeta.pl (10,5 mln, 26,8%), 
www.o2.pl (6,91 mln, 24,7%) i www.fakt.pl (6,79 mln, 24,25%). Źródło: Mega-
panel PBI/Gemius, styczeń 2018, liczebność próby: N=145 982, grupa objęta 
badaniem 7-75 lat.
5  Według tych badań najczęściej odwiedzanymi chrześcijańskimi witrynami 
były: www.deon.pl (1,1 mln, 3,95%), www.opoka.org.pl (0,65 mln, 2,33%), 
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Dla porządku nowe media sklasyfikowano jako korzystające 

z trzech er Internetu, tzw. Web 1.0, 2.0 i 3.0. Web 1.0 stanowi określenie 
serwisów internetowych, powstających do roku 2000, których podsta-
wowym celem jest informowanie, a ich treści zamieszczają wyłącznie 
administratorzy serwisu (np. strony internetowe, portale). Web 2.0 
stanowi określenie serwisów internetowych, powstałych po 2001 roku, 
w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez 
użytkowników danego serwisu (np. serwisy społecznościowe, platfor-
my blogowe, webencyklopedie, YouTube, Flickr, Instagram, część porta-
li i stron). Web 3.0 jest to natomiast określenie serwisów internetowych, 
dostępnych w dużej mierze poprzez aplikacje mobilne, powstałych po 
2012 roku, w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść genero-
wana przez użytkowników danego serwisu, a także możliwość kreowa-
nia wielu procesów przez programy bez udziału człowieka. Istotna 
ich rola polega na rozpoznawaniu zamiarów użytkownika i spośród 
setek artykułów wybraniu jednego, który uznany zostaje za najlepszy, 
a następnie przedstawieniu go odbiorcy (np. platformy licytacyjne 
z możliwością moderacji kwot, wyszukiwarki internetowe, urządzenia 
domowe sterowane przez Internet, aplikacje)6.

Daty graniczne kolejnych er internetowych są umowne, gdyż 
powstające współcześnie niektóre serwisy bardziej odpowiadają 
pierwszej erze Internetu. Jednocześnie dany portal może odpowiadać 
technologicznie zarówno pierwszej, jak i drugiej erze technologicz-
nej Internetu czy nowych mediów. Nowe media misyjne obecne są 
w systemie mediów przede wszystkim jako Web 1.0 i 2.0. Część środo-
wisk posługuje się nimi sprawnie, a inne mniej. Niektóre posiadają 
portal, strony internetowe, korzystają z kanałów YouTube, Flickr czy 
Instagram, a inne wykorzystują jedynie niektóre z nich. Technologiami 
Web 3.0 zaczął posługiwać się portal www.misyjne.pl oraz aplikacje 
salezjańskie. Niestety, za wyjątkiem salezjańskiej do tej pory nie istnie-
je żadna aplikacja mobilna dedykowana misjom. Poza tym niektóre 
z nich powstają efemerycznie, na potrzeby jednorazowej akcji.

www.wiara.pl (0,64 mln, 2,31%), www.niedziela.pl (0,51 mln, 1,80%), www.
gloria.tv (0,50 mln, 1,76%), www.misyjne.pl (0,30 mln, 1,05%). Źródło: Mega-
panel PBI/Gemius, styczeń 2018, liczebność próby: N=145 982, grupa objęta 
badaniem 7-75 lat.
6  Zob. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. 
M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007, s. 12-27; P. Levinson, Miękkie 
ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, tłum. H. Jankowska, 
Warszawa 2016, s. 12-289; tenże, Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej 
mobilny ze środków komunikacji, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2006, s. 36-225.
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2. Portale misyjne

W kraju funkcjonuje (do niedawna jedyny) portal misyjny 
www.misyjne.pl. Oprócz treści misyjnych publikuje informacje zwią-
zane z prześladowaniami chrześcijan, życiem Kościoła oraz tematyką 
społeczno-polityczną. Tych ostatnich jest najmniej. Na stronie akcento-
wane są działania misji oblackich. Ponadto portal informuje i zachęca 
do włączenia się w prowadzone inicjatywy misyjne. Jego redakcja 
korzysta zarówno z relacji misjonarzy, jak i serwisów Polskiej Agencji 
Prasowej (PAP), Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI), Radia Waty-
kańskiego (RW), Fides. Redakcja portalu współdziała ściśle z redakcją 
dwumiesięcznika „Misyjne Drogi” (posiadają wspólnego redaktora 
naczelnego). Grafika przygotowywana jest przez firmę zewnętrzną. 
Portal korzysta z kanałów: Facebook, YouTube, Flickr, Instagram, 
Snapchat, Twitter, kanał RSS, Google+, platforma crowdfundingowa, 
newsletter, platforma radia internetowego, blogi, możliwa jest także 
wpłata darowizn przez tzw. szybkie przelewy. Aktualny zasięg wyno-
si około 300 000 użytkowników i około 1 mln wejść. Najwięcej z nich 
korzysta osób w wieku 15-45 lat, mających możliwość komentowania 
postów i komunikowania się z redakcją. W lipcu 2018 roku portal zmie-
nił swoją szatę graficzną (layout), przede wszystkim przygotowując ją 
dla użytkowników mobilnych, a nie desktopowych7.

Drugim portalem misyjnym, być może w bliskiej perspektywie 
rozwoju, który powstał 3 lipca 2018 roku, jest werbistowski www.
rownoleznik.werbisci.pl. Stanowi on formę zbiorczego blogu związa-
nego z informowaniem o życiu wybranych werbistów, zaangażowa-
nych misyjnie. Z czasem, wraz ze wzrostem popularności, portal zaczął 
przekazywać informacje o swoim zgromadzeniu i Kościele, szczególnie 
polskim. Portal korzysta z kanałów: Facebook, YouTube, Instagram, 
Twitter. Szata graficzna nawiązuje do layoutu zgromadzenia8.

3. Misyjne strony internetowe

Strony internetowe są dosyć powszechnie używane jako sposób 
kontaktu z osobami zainteresowanymi misjami. Z racji ich popularno-
ści posiadają je chociażby poszczególne koła misyjne. Ze względu na 
skrótowość opracowania analizie poddane zostaną najważniejsze.

Dwie strony internetowe dotyczą instytucji ogólnopolskich. 
Pierwsza z nich, www.missio.org.pl, jest to strona Papieskich Dzieł 
7  Zob. www.misyjne.pl [dostęp: 15.09.2018].
8  Zob. www.rownoleznik.werbisci.pl [dostęp: 15.09.2018].
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Misyjnych w Polsce, a więc Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary 
(PDRW), Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła (PDPA), Papieskiego 
Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD) i Papieskiej Unii Misyjnej (PUM). 
Strona szeroko informuje o misjach, a także zachęca do włączania się 
w prowadzone inicjatywy misyjne. Strona korzysta z kanałów Facebo-
ok oraz YouTube, jest również możliwa wpłata darowizn przez tzw. 
szybkie przelewy. Redaktor korzysta zarówno z informacji pozyska-
nych od misjonarzy, jak i z serwisów KAI, RW, Fides. Nie ma możliwo-
ści komentowania postów9.

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji posiada witrynę www.
misje.pl. Strona szeroko informuje o misjach oraz zachęca do włączania 
się w prowadzone inicjatywy. Redaktor korzysta zarówno z informacji 
pozyskanych od misjonarzy, jak i z serwisów KAI, RW, Fides. Infor-
muje szerzej o działalności swoich agend: Centrum Formacji Misyj-
nej, MIVA Polska, Centrum Pomocy Ad Gentes. Strona nie korzysta 
z żadnych dodatkowych kanałów informacyjnych. Istnieje możliwość 
wpłaty darowizn poprzez SMS-y, z kolei szybkie przelewy możliwe są 
w serwisie Centrum Pomocy Ad Gentes10.

Kolejną grupą stron internetowych są te związane z zako-
nami, zgromadzeniami misyjnymi, a także wydziałami misyjnymi 
poszczególnych kurii diecezjalnych. Ich zawartość nie jest związana 
tylko i wyłącznie z działalnością misyjną danej jurysdykcji, ale także 
z prowadzonymi inicjatywami w Polsce.

Międzyinspektorialny Salezjański Ośrodek Misyjny prowadzi 
stronę www.misjesalezjanie.pl, która informuje i zachęca do włączania 
się w prowadzone salezjańskie inicjatywy misyjne. Redaktorzy korzy-
stają z informacji udzielanych przez misjonarzy. Strona używa kana-
łów nowych mediów, takich jak Facebook, YouTube, platforma crowd-
fundingowa, Vimeo. Jako jedyne medium prowadzi aplikację misyjną 
Misje Salezjanie11.

Misjonarzy Słowa Bożego reprezentuje oficjalna strona www.
werbisci.pl. Informuje ona i zachęca do włączania się w prowadzone 
werbistowskie inicjatywy misyjne. Publikowane informacje pochodzą 
w głównej mierze ze źródeł własnych12.

Misjonarze oblaci prowadzą stronę www.oblaci.pl, która infor-
muje i zachęca do włączania się w prowadzone oblackie inicjatywy 
misyjne. Publikowane informacje pochodzą w głównej mierze ze źródeł 
9  Zob. www.missio.org.pl [dostęp: 15.09.2018].
10  Zob. www.misje.pl [dostęp: 15.09.2018].
11  Zob. www.misjesalezjanie.pl [dostęp: 15.09.2018].
12  Zob. www.werbisci.pl [dostęp: 15.09.2018].
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własnych. Młodzieżowa grafika oraz treści sugerują, iż redaktorzy 
prowadzą stronę dla młodszego pokolenia odbiorców. Strona korzysta 
z kanałów nowych mediów, jak Facebook, Twitter, YouTube13.

Kapucyni posiadają stronę www.misje.kapucyni.eu. Jest ona 
zawężona informacyjnie do misji kapucyńskich, w tym do działalności 
wolontariuszy związanych z wydawcą. Sporadycznie pojawiają się 
teksty z Radia Watykańskiego, choć znaleźć tam można odnośniki do 
ogólnopolskich inicjatyw misyjnych14.

Misjonarze kombonianie posługują się stroną www.kombo-
nianie.pl. Znajdują się tam informacje na temat wydarzeń związanych 
z kombonianami, także w Polsce. Na stronie funkcjonuje też odno-
śnik do czasopisma „Misjonarze Kombonianie”. Na uwagę zasługuje 
współczesna szata graficzna strony15.

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich posiada stronę www.sma.
pl, wykonaną według standardów Web 1.0. Znajdują się tam informacje 
dotyczące wydarzeń, związanych z właścicielem strony, także w Polsce, 
istnieje też odnośnik do czasopisma „Wrota Afryki”. Nie publikuje się 
natomiast wiadomości na temat bieżących wydarzeń misyjnych16.

Salwatoriański Referat Misyjny posługuje się stroną www.
misje.sds.pl. Korzysta ona z kanałów nowych mediów, takich jak Face-
book i RSS. Publikowane informacje dotyczą misji salwatoriańskich. 
Celem strony jest pozyskanie nowych osób zainteresowanych salwa-
toriańską działalnością misyjną, w tym tych, którzy będą wspomagali 
misje materialnie.

Swoją stronę posiada także Prokura Misyjna Misjonarzy Obla-
tów Maryi Niepokalanej. Informuje się na niej o własnych inicjatywach, 
a szczególnie prowadzonych animacjach misyjnych. Strona zawiera 
odniesienia do mediów społecznościowych, jest też na bieżąco aktualizo-
wana. Zaprasza czytelników do włączenia się do grona Przyjaciół Misji17.

Zgromadzenia żeńskie najczęściej nie mają wydzielonych stron 
internetowych, promujących działalność misyjną. Wyjątkiem jest portal 
Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego www.siostry-
misyjne.pl. Strona posługuje się następującymi kanałami nowych 
mediów: Facebook, YouTube, Twitter. Są tu informacje o działalności 
misyjnej zgromadzenia, a także zachęta do jej wspierania18.
13  Zob. www.oblaci.pl [dostęp: 15.09.2018].
14  Zob. www.misje.kapucyni.eu [dostęp: 15.09.2018].
15  Zob. www.kombonianie.pl [dostęp: 15.09.2018].
16  Zob. www.sma.pl [dostęp: 15.09.2018].
17  Zob. www.misje-oblaci.pl [dostęp: 15.09.2018].
18  Zob. www.siostrymisyjne.pl [dostęp: 15.09.2018].
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Osobną grupę stanowią strony stowarzyszeń i fundacji. Salezjań-

ski Wolontariat Misyjny prowadzi stronę www.swm.pl. Prezentowane 
są na niej misje salezjańskie, szczególnie wolontariat misyjny inspektorii 
krakowskiej. Strona informuje i zachęca do włączania się w prowadzone 
inicjatywy misyjne. Redaktorzy korzystają zarówno z informacji udzie-
lanych przez misjonarzy, jak i z działalności wolontariuszy misyjnych. 
Strona korzysta z kanałów nowych mediów, takich jak Facebook, 
YouTube, blogi, Vimeo. Jest interesująca dla młodego odbiorcy19.

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti prowadzi stronę www.
salvatti.pl. Prezentowane są na niej misje salwatoriańskie. Strona 
informuje i zachęca do włączenia się w prowadzone inicjatywy misyj-
ne. Redaktorzy korzystają zarówno z informacji udzielanych przez 
misjonarzy, jak i z działalności wolontariuszy misyjnych. Strona 
używa kanałów nowych mediów, takich jak Facebook i YouTube20.

Fundacja Kapucyni i Misje funkcjonuje w Internecie pod adre-
sem www.fundacja.kapucyni.pl. Strona informuje i zachęca do włącza-
nia się w prowadzone inicjatywy misyjne. W zasadzie nie publikuje 
się tu informacji misyjnych, a jedynie wzmiankuje o prowadzonych 
projektach. Strona korzysta z kanałów nowych mediów, takich jak 
Facebook i YouTube. Jest interesująca dla młodego odbiorcy21.

Poznańskie Akademickie Koło Misjologiczne legitymuje się 
stroną misja.info. Informuje w niej o swoich działaniach, a także pozy-
skuje nowych członków koła naukowego. Strona korzysta z kanałów 
nowych mediów, takich jak Facebook i RSS22.

Salwatoriański Wolontariat Misyjny posiada stronę www.wms.
sds.pl. Jest ona wykonana nowocześnie i informuje o podejmowanych 
inicjatywach salwatoriańskiego wolontariatu. Strona korzysta z kana-
łów nowych mediów, takich jak Facebook, YouTube i RSS, a także ma 
odnośniki do ogólnopolskich inicjatyw misyjnych23.

Oblacki Wolontariat Misyjny reprezentuje strona www.wolon-
tariatmisyjny.pl. Korzysta ona z kanałów nowych mediów, takich jak 
Facebook i YouTube. Jest częścią głównej strony Oblackiego Centrum 
Młodzieżowego „Niniwa”. Publikowane treści związane są z oblackim 
wolontariatem misyjnym, a sporadycznie z innymi wiadomościami 
misyjnymi24.
19  Zob. www.swm.pl [dostęp: 15.09.2018].
20  Zob. www.salvatti.pl [dostęp: 15.09.2018].
21  Zob. www.fundacja.kapucyni.pl [dostęp: 15.09.2018].
22  Zob. www.misja.info [dostęp: 15.09.2018].
23  Zob. www.wms.sds.pl [dostęp: 15.09.2018].
24  Zob. www.wolontariatmisyjny.pl [dostęp: 15.09.2018].
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Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio na swojej 

stronie www.medicus.ump.edu.pl szeroko informuje o własnych 
inicjatywach zdrowotno-misyjnych, a także zaprasza czytelników 
do udziału w projektach i wspierania ich. Strona korzysta z kanałów 
nowych mediów, takich jak Facebook, YouTube, platforma blogowa, 
platforma crowdfundingowa czy RSS. Strona jest intuicyjna, a także 
transparentna dla użytkowników25.

Fundacja Dobra Fabryka, związana z Szymonem Hołownią, 
posługuje się stroną www.dobrafabryka.pl/. Korzysta ona z kanałów 
nowych mediów, takich jak Facebook, YouTube, platforma crowd-
fundingowa i RSS. Jej głównym zadaniem jest pozyskiwanie środków 
materialnych na finansowanie działalności statutowej (misyjnej), 
a wtórnym – informowanie o misjach26.

4. Pozostałe nowe media

Wydawcy stron internetowych swoje profile posiadają w zasa-
dzie w mediach społecznościowych. Obligatoryjnie jest to Facebook, 
a czasem – w zależności od zaawansowania technologicznego i redak-
cyjnego – YouTube, Flickr, Instagram, Snapchat, Twitter, kanał RSS, 
platforma crowdfundingowa, newsletter, platforma radia interneto-
wego, platforma blogów i vlogów. W zjawisku wykorzystania tzw. 
nowych mediów warto zwrócić uwagę na obecność indywidualnych 
misjonarzy. Wyróżniają się szczególnie: Tadeusz Frąckiewicz OP, 
Zdzisław Grad SVD, Benedykt Pączka OFMCap, Kasper Kaproń 
OFM. Są aktywni na Facebooku, Twitterze i Instagramie. W ten sposób 
skutecznie informują o misjach, a także pozyskują pomoc duchową 
i materialną do ich prowadzenia27.

Nowe media wydają się nieodzowne we współczesnej animacji 
misyjnej. Informują o misjach, ale też pozyskują sprzymierzeńców, 
którzy wspierają je duchowo i materialnie, jak również łączą ludzi 
w środowiska o szerszym spektrum oddziaływania. Sądzić należy, że 
nowe media trzeba szerzej wykorzystywać w działalności misyjnej. 
W momencie, kiedy rynek prasy misyjnej przeżywa kryzys, istnieje 
dzięki nim szansa na dotarcie z informacją i formacją misyjną do 
nowej grupy odbiorców. Wydaje się jednak, że nowe media misyjne 
25  Zob. www.medicus.ump.edu.pl [dostęp: 15.09.2018].
26  Zob. www.dobrafabryka.pl [dostęp: 15.09.2018].
27  Zob. www.facebook.com/siostratadeusza.frackiewicz, www.facebook.com/
zdzislaw.grad, www.facebook.com/kasper.kapronofm i  www.facebook.com/
benedyktp [dostęp: 15.09.2018].
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są w większości dość opóźnione technologicznie na tle innych, w tym 
świeckich, i nie zawsze doceniane przez osoby decydujące o rozwo-
ju mediów misyjnych, a ich prowadzenie jawi się jako wtórna praca 
redaktorów. Najważniejszymi zadaniami, które wykonują nowe media, 
są: informowanie o misjach, propagowanie idei misyjnej, ewangeliza-
cja, animacja modlitwy, gromadzenie pomocy materialnej, budzenie 
powołań misyjnych, kształtowanie opinii o Kościele i misjach. Wydaje 
się, że nowe media nie są w dostateczny sposób wykorzystywane 
przez środowiska misyjne jako pole informacji, ewangelizacji czy orga-
nizowania ludzi wokół wsparcia misji i misjonarzy.

Środki społecznej wymiany myśli, tzw. mass media, od 
początku budziły zainteresowanie Kościoła, a jego nauczanie na ten 
temat podlega ewolucji: od nieufności po wskazanie na możliwość ich 
wykorzystania do ewangelizacji (z akcentem na każdą z tych postaw 
w różnych czasach). Aktualne nauczanie papieskie na temat mediów 
nawiązuje do nowinek technicznych i ich wykorzystania przez dyna-
micznie zmieniające się środki społecznego przekazu. Papieże zachę-
cają do dojrzałego korzystania z nich, a także do wykorzystywania 
ich w ewangelizacji. Bez wątpienia po Vaticanum Secundum fenomen 
polskiego czasopiśmiennictwa misyjnego odrodził się do stanu  
z II Rzeczypospolitej, kiedy to w szczytowych okresach wydawano 
jednocześnie 28 czasopism misyjnych (1935 i 1937 rok). W analizo-
wanych ramach czasowych wydawano 33 tytuły. Jednak w ostatnich 
pięciu latach zauważalny jest kryzys. Nakłady wydawnictw spadły 
o 15-40%, a dziewięć z nich zaprzestało lub zawiesiło działalność 
(w tym pięć w ostatnich ośmiu latach). Miały na to wpływ: spadek 
czytelnictwa druku w Polsce, zmiana technologii przekazu z analogo-
wej na cyfrową, mało interesująca szata graficzna, treść nieadekwatna 
do grupy odbiorców (targetu), spadek liczby osób mających systema-
tyczny kontakt z Kościołem, wzrost kosztów produkcji przy malejącym 
nakładzie, powiększająca się nieopłacalność. Być może rozwiązaniem 
na przyszłość będzie wydawanie dwóch-trzech tytułów czasopism 
misyjnych, które do głównego grzbietu dokładać będą inserty danej 
jurysdykcji zakonnej czy diecezji. Atomizacja i labilność wydawnicza 
będzie w dalszym ciągu pogłębiała negatywne trendy wydawnicze.

Nowe media, które dynamicznie rozwijają się w ciągu ostat-
nich 20-25 lat, wydają się nieodzowne we współczesnej animacji misyj-
nej. Informują o misjach, ale także pozyskują ich sprzymierzeńców, 
którzy wspierają je duchowo i materialnie, a także łączą ze sobą ludzi 
w środowiska misyjne o szerszym spektrum oddziaływania. Nowe 
media należy jednak szerzej wykorzystywać w działalności misyjnej. 
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W momencie, kiedy rynek prasy pozostaje w regresie, to dzięki nim 
istnieje szansa na dotarcie z informacją czy formacją misyjną do nowej 
i szerokiej grupy odbiorców. Nowe media misyjne są czasem dość 
opóźnione technologicznie i nie zawsze doceniane przez osoby decy-
dujące o rozwoju mediów misyjnych, a ich prowadzenie bywa wtórną 
pracą redaktorów. Ponadto nowe media misyjne obecne są w systemie 
mediów przede wszystkim jako Web 1.0 i 2.0. Niektóre środowiska 
posługują się nimi sprawniej, np. www.misyjne.pl, www.swm.pl, a inne 
mniej. Misyjni wydawcy posiadają portal, strony internetowe, korzystają 
z kanałów informacyjnych, takich jak Facebook, YouTube, Flickr, Insta-
gram, Snapchat, Twitter, RSS, platformy crowdfundingowe, newslette-
ry, platformy radia internetowego, blogi, wpłaty darowizn przez tzw. 
szybkie przelewy (niektórzy korzystają jedynie z części z nich). Niestety, 
do tej pory nie istnieje żadna aplikacja mobilna dedykowana misjom za 
wyjątkiem salezjańskiej (Misje Salezjanie), która należy do mediów typu 
Web 3.0 (technologie Web 3.0 dostrzegalne są w portalu www.misyjne.
pl). Wydaje się, że środowiska misyjne powinny bardziej otworzyć się na 
nowe media, a Kościół korzystać z wiedzy świeckich specjalistów z tej 
dziedziny, odpowiednio przygotowanych i uformowanych misyjnie.

~•~
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Od czasopism do Web 3.0. Polskie media misyjne po Vaticanum Secundum.
Część druga: Nowe media misyjne w Polsce – geneza, treść, perspektywy

Streszczenie
W analizach prowadzonych w pierwszej części opracowania 

ukazano rozwój technologiczny środków społecznego przekazu, 
które od samego początku budziły zainteresowanie Kościoła. Analizie 
poddano czasopisma misyjne wydawane po Vaticanum Secundum, 
a także wskazano na ich aktualny kryzys. Warto podkreślić, że autor 
przedstawił prawdopodobne przyczyny tego zjawiska.

Treścią niniejszego opracowania jest tematyka nowych mediów 
misyjnych w Polsce, ich powstanie, rozwój oraz perspektywy. Autor 
zaprezentował nowe media w perspektywie Web 1.0, 2.0 i 3.0, analizu-
jąc portal, strony oraz aplikacje webowe. Ponadto przedstawił możli-
wości ich wykorzystania w informacji, formacji oraz animacji misyjnej.

Słowa kluczowe: misje, nauczanie Kościoła, nowe media,  
Vaticanum Secundum.
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From Magazines to Web 3.0. Polish Missionary Media after  
the Vaticanum Secundum.

Part Two: New Missionary Media in Poland - Genesis,  
Content, Perspectives

Abstract
Investigations carried out in the first part of the study showed 

the technological development of the means of social communication, 
which aroused the Church’s interest from the very beginning. Mission-
ary magazines issued after the Vaticanum Secundum were analyzed 
and their current crisis was pointed out. It is worth noting that the 
author presented the probable causes of this phenomenon.

The content of this study refers to the issue of new mission-
ary media in Poland, their origin, development and perspectives. The 
author presented new media in the Web 1.0, 2.0 and 3.0 perspective, 
scrutinizing the portal, websites and web applications. In addition, he 
presented some possibilities of their use in information, formation and 
mission animation.

Keywords: missions, Church teaching, new media, Vaticanum 
Secundum.
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