
 

 

  

 

  

 

 

 

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA BLOGERÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH 
  

„DUSZPASTERSTWO INTERNETOWE WYZWANIEM XXI WIEKU” 
 

Poznań, 22 lutego 2017 rok 
 

PROGRAM  
 

9.00 – powitanie uczestników – ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak Dziekan Wydziału Teologicznego UAM 

9.10 – prelekcje: 

ks. dr hab. Józef Kloch (UKSW) – Dwadzieścia lat portali religijnych w Polsce (1996-2016). Próba podsumowania 

ks. dr hab. Maciej Szczepaniak (UAM) – Tożsamość parafii wyrażona w Internecie 

mgr Alan Kardyka (UAM) – Ekranolatki w Sieci – wyzwania ewangelizacyjne dla katolickich blogerów  

mgr Michał Zborowski (KUL) – Przegrywamy nie przez to CO głosimy, ale JAK głosimy. Na co zwrócić uwagę 

w ewangelizacji. 

ks. dr Dawid Stelmach (UAM) – Polska Scena Katoblogów w świetle Orędzi na Dzień Środków Społecznego Przekazu 

Benedykta XVI i Franciszka 

11.45 – przerwa 

12.00 – panel dyskusyjny: 

Internet jedynym najskuteczniejszym narzędziem współczesnego duszpasterstwa?  

Zaproszeni goście: o. mgr Leonard Bielecki (vlog Bez Sloganu), ks. mgr Mirosław Maliński (portal 2ryby), mgr Alan 

Kardyka (Czercz Czanel TV), Damian Burdzań (katolickie memy Gaudium et mems, KAI) oraz mgr Majka Moller 

(blog Chrześcijańska mama) 

13.30 – przerwa  

14.00 – prelekcje: 

mgr Patrycja Franczyk (UW) – Teologia jako wyzwanie współczesności. Wokół ruchu Radical Orthodoxy 

dr Juliusz Iwanicki (UAM) – Blogi chrześcijańskie z perspektywy kulturoznawczej i religioznawczej 

mgr Joanna Łastowska (KUL) – Mem internetowy a ewangelizacja 

Angelika Wyrwich (UAM) - Katoblogi jako odpowiedź Kościoła na ewangelizacyjne potrzeby współczesnego 

społeczeństwa 

Klara Osada (AGH) – Realizacja wezwania „Idźcie i Głoście” poprzez prowadzenia bloga i aktywność w mediach 

społecznościowych 

16.00 – przerwa  

16.15 – prelekcje: 

ks. dr Dariusz Raś (UPJP2) – Chrześcijanin multimedialny – śladami videoblogerów katolickich 

mgr Krzysztof Szlanta (KUL) – Granice języka teologicznego w e-świecie 

Maciej Piech (UMK) – Zdrapka Wielkopostna, jako przykład sezonowego bloga chrześcijańskiego  

s. mgr Agnieszka Eltmann MChr (PWTW) – Internet w katechezie: ryzyko czy szansa? Próba odpowiedzi na podstawie 

eksperymentu katechetycznego z udziałem osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. 

mgr Igor Banaszyk (UŁ) – Katolickie miejsce w Sieci – przyczynek do działalności grupy facebookowej „Jak jest 

w katolicyzmie” 

Zakończenie konferencji 

 

Konferencja odbędzie się w budynku A, sala 103  

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
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