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SŁOWO WSTĘPNE

Żyjemy w czasach wszechobecnych mediów i mobilnych urządzeń, 
kiedy Internet jest już nie tylko źródłem informacji, komunikacji czy 
rozrywki, ale przede wszystkim narzędziem, bez którego nie wyobra-
żamy sobie codziennego życia. Sieć, jak podkreślał papież Benedykt 
XVI, jest także narzędziem nowej ewangelizacji. „Nie bójcie się – za-
chęca z  kolei papież Franciszek – zamieszkać w  świecie cyfrowym. 
Wrażliwość i  obecność Kościoła w  świecie przekazu są ważne, aby 
prowadzić dialog z dzisiejszym człowiekiem i prowadzić go na spo-
tkanie z Chrystusem: Kościoła, który towarzyszy w drodze i potrafi 
iść ze wszystkimi. W tym kontekście rewolucja w dziedzinie środków 
przekazu i informacji jest wielkim i pasjonującym wyzwaniem, które 
wymaga świeżej energii i  nowej wyobraźni, by przekazywać innym 
piękno Boga”1. Bez wątpienia jest także wyzwaniem dla każdego na-
uczyciela religii pragnącego niezmienne prawdy wiary przekazywać 
w  sposób „świeży”, wykorzystując do tego „wielki dar Boga”, jakim 
jest Internet2. 

Niniejszą publikację adresuję przede wszystkim do nauczycieli 
religii i duszpasterzy, którzy niejednokrotnie pytają dzisiaj: Jak uczyć 

1 Franciszek, Orędzie na XLVIII Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, 
Watykan 24.01.2014, http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/com-
munications/documents/papafrancesco_20140124_messaggio-comunicazioni-
-sociali.html, dostęp: 15.10.2014.

2 Por. tamże.



12  SŁOWO WSTĘPNE

w epoce Google’a i Wikipedii? Jak dotrzeć z Dobrą Nowiną do mło-
dych ludzi, którzy żyją często na granicy dwóch światów: realnego 
i wirtualnego? Do współpracy nad książką zaprosiłam młodych teo-
logów i zarazem pasjonatów nowych technologii. Mam nadzieję, że 
ich badania naukowe i osobiste przemyślenia będę dla Czytelników 
cenną inspiracją do dalszych, własnych poszukiwań optymalnych 
metod pracy z cyfrowymi tubylcami (digital natives).

W książce znajdziecie Państwo kilka sugestii, jak wykorzystać In-
ternet w szkolnym nauczaniu religii3. Całość otwiera artykuł Karola 
Springmanna Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla katechety. Autor naj-
pierw wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące Internetu, a na-
stępnie opisuje wirtualną rzeczywistość, w  której obecny jest także 
Kościół (np. na YouTube i Facebooku) oraz charakteryzuje wady i za-
lety e-learningu. 

Z kolei Marcin Idzikowski w artykule Realizacja zadań katechezy 
na wybranych internetowych stronach katolickich poszukuje odpowie-
dzi na pytanie, czy i w jaki sposób katolickie portale OPOKA (www.
opoka.org.pl) oraz WIARA (www.wiara.pl) mogą stanowić dziś dla 
Kościoła narzędzie katechezy. Wyniki swoich badań opisuje w kon-
tekście zadań katechezy, które wymienia Dyrektorium ogólne o kate-
chizacji  (zob. DOK 86–87).

 Technologie sieciowe i ich zastosowanie w dydaktyce to zagad-
nienie godne uwagi nie tylko dla nauczycieli informatyki. Jak wyko-
rzystać w  katechezie nowoczesne metody nauczania zastanawia się 
Beata Bilicka w artykule ePortfolio i WebQuest w szkolnym nauczaniu 
religii, charakteryzuje te metody oraz wskazuje możliwości ich wyko-
rzystania w pracy z młodzieżą, zwłaszcza gimnazjalną, która przygo-
towuje się do sakramentu bierzmowania.  

Jeszcze kilka lat temu tablet, smartfon czy iPhone uważane były 
za gadżety technologiczne osiągalne – ze względu na wysoką cenę – 
tylko dla nielicznych uczniów i  nauczycieli. Dzisiaj widok dziecka 
ze smartfonem nikogo już nie dziwi, gdyż nowoczesne narzędzia ko-
munikacji dostępne są dla uczniów już od najmłodszych lat ich ży-
cia. Coraz więcej z nich posiada także iPady, które mogę być ciekawą 

3 Zob. także: B. Bilicka (red.), Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury, seria: 
„Scripta Theologica Thoruniensia” nr 24, Toruń 2012.
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pomocą dydaktyczną, do czego przekonuje Adam Kordek w artyku-
le Zastosowanie iPada jako podręcznika do nauki religii. Autor naj-
pierw omawia działający od kilku lat na rynku amerykańskim system 
dystrybucji książek elektronicznych oraz oprogramowanie iBooks 
i  iBooks Store. Następnie charakteryzuje nowy model podręczni-
ka, także do nauki religii, mający sprostać wymaganiom nowoczes-
nej edukacji. Na końcu przedstawia ofertę firmy Apple dotyczącą 
porządkowania uczniowskich notatek, które nanoszone są bezpo-
średnio w  cyfrowych podręcznikach, synchronizowanych za po-
średnictwem iCloud na wszystkie urządzenia, jakie posiadają kate-
chizowani.

Z kolei Marta Hankiewicz w artykule Katechizm dla „cyfrowych 
tubylców” opisuje krótko historię powstania oraz odbiorców Katechi-
zmu Kościoła Katolickiego dla młodych „Youcat”, a następnie wskazu-
je na obecność Youcatu w Internecie, przede wszystkim przez takie 
inicjatywy, jak: oficjalna strona internetowa Youcatu, Youcat na Face- 
booku, metoda THINC.

Książkę wieńczy artykuł Adama Kordka Platforma edukacyj-
na Apple w szkolnym nauczaniu religii. To pionierska w Polsce pra-
ca, w której autor przedstawia darmowe narzędzie (program iBooks 
Author) umożliwiające tworzenie multimedialnych materiałów do 
nauki religii, które nie wymaga od nauczyciela znajomości języków 
programowania oraz technik grafiki komputerowej. A. Kordek wska-
zuje także na sposoby wykorzystania pakietu iWork w szkolnym na-
uczaniu religii. W ostatniej części swego tekstu przedstawia możli-
wości, jakie oferują rozwiązania sieciowe dostarczane między innymi 
przez firmy Apple i Google oraz opisuje środki ułatwiające prowa-
dzenie lekcji religii z wykorzystaniem różnych platform systemowych 
i sprzętowych. 

Mam nadzieję, że lektura książki pomoże nauczycielom religii 
i duszpasterzom, zwłaszcza tym wszystkim, którzy są sceptycznie na-
stawieni do nowoczesnych technologii informacyjnych i  komuni-
kacyjnych, zrozumieć, że jako katoliccy wychowawcy nie mogą po-
zostawać obojętni wobec możliwości edukacyjnych, jakie daje dziś 
Internet.  

Beata Bilicka
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SUMMARY

The book Catechist and Catechized on the Web, edited by Ph. D. 
Beata Bilicka is primarily addressed to religion teachers and priests. It 
begins with Karol Springmann’s article Cyberspace a challenge for the 
catechist. The author first explains the basic concept of the Internet, 
and then describes virtual reality together with advantages and 
disadvantages of e-learning. 

Marcin Idzikowski in his article Implementation of catechetical 
tasks on selected Catholic websites is trying to answer the question 
whether and how the Catholic portals OPOKA (Bedrock) and 
WIARA (Faith) can be a tool for the catechesis in the Church today.

Modern network technologies and their application in teaching 
are a  challenge not only for teachers of computer science. Beata 
Bilicka in her article Applying ePortfolio and WebQuest in teaching 
religion in school tries to answer a  question how to use modern 
teaching methods in teaching religion and indicates possibilites of 
their use in youth work. 

Not long ago tablets and iPhones were considered technological 
gadgets for just a  few students and teachers. Today a  child with 
a smartphone is no longer unusual because modern communication 
tools are available for students from the earliest years of their lives. 
More and more of them also have iPads, which can be an interesting 
teaching aid, and are recommended by Adam Kordek in his article 
Using iPad as a religion textbook. In the first part the author discusses 
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US market distribution system of electronic books, iBooks software 
and iBooks Store, which have been there for several years. Then 
he describes a new model of a  textbook, also for teaching religion, 
which is to meet the demands of modern education. At the end he 
presents a facility of Apple Inc. for organizing students' notes, which 
are applied directly to digital textbooks.

Another author, Martha Hankiewicz, in her article Catechism 
for "digital natives" describes the origins and recipients of Catechism 
of the Catholic Church for the young "Youcat" and then indicates the 
presence of Youcat on the web, primarily through initiatives such as: 
official Youcat website, Youcat on Facebook, THINC method.

The book ends with Adam Kordka’s article Educational Platform 
Apple in school religion teaching. This is pioneering work in Poland, 
in which the author presents a free tool (iBooks Author) to enable 
the creation of multimedia religion learning materials that does 
not require the teacher's knowledge of programming languages   or 
computer graphics techniques. He also describes the ways of using 
iWork. In the last part he presents the opportunities offered by 
network solutions provided, inter alia, by Apple and Google, and 
describes measures to facilitate conducting religious classes using 
different platforms and hardware.
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